
 
Nazim Xəlilov, Elnur Nəciyev 

 
 
 
 
 
 
 

Ağır sınaqlarda sınmayan  
böyük alim: 

 
YAQUB MAHMUDOV 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bakı - 2022



 
Elmi məsləhətçi:               Güntəkin Nəcəfli 

dosent, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 
Dövlət Mükafatı laureatı 

 
Redaktor: Sevinc Məlikzadə 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
 
Dizayner: Mehri Xanbabayeva 
  dosent, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
 
Texniki redaktor:              Esmira Kərimova 
 
 
 

Nazim Xəlilov, Elnur Nəciyev.  
Ağır  sınaqlarda  sınmayan  böyük  alim: Yaqub Mahmudov. 

Bakı: “Zərdabi‐Nəşr” MMC , 2022, ‐ 164 səh. 
 
 
Kitabda dünya  şöhrətli  tarixçi‐alim Yaqub Mahmudovun  həyatı, 

elmi‐pedaqoji və ictimai‐siyasi fəaliyyəti barədə yığcam məlumat veri‐
lir. Nəşr  ilk dəfə olaraq oxuculara  tarixçi‐alimin yenilənmiş bioqrafi‐
yasını  təqdim  edir.  Kitaba,  həmçinin  Yaqub Mahmudovun maraqlı 
xatirələri, onun həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotomateriallar daxil 
edilib 

İSBN‐ 978‐9952‐479‐46‐1 

 

© Nazim Xəlilov, Elnur Nəciyev, 2022  
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Yaqub Mahmudovun “7 gün”  

qəzetinə müsahibəsindən. 
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Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov 1939‐cu il fevralın 10‐

da Şəki rayonunun Baş Göynük kəndində anadan olub. 
Yaqub  Mahmudovun  atası  Mikayıl  Mahmud  oğlu 

1918‐1920‐ci  illərdə Şəkinin Göynük mahalında, o cümlə‐
dən Səbətli kəndində daşnaklara qarşı fəal mübarizə apa‐
rıb. Xalq arasında “Qara Mikayıl” adı  ilə  tanınan Mikayıl 
Mahmud oğlu başçılıq etdiyi xalq könüllüləri  ilə birlikdə 
Nuru  Paşanın  xilaskarlıq  əməliyyatlarında  da  yaxından 
iştirak edib və Biləcəriyə qədər döyüş yolu keçib. O, son‐
ralar Şəkidə sovet‐bolşevik rejiminə qarşı baş vermiş Göy‐
nük üsyanının (1930) fəal iştirakçılarından biri olub. Sovet 
rejiminin  təqibləri  nəticəsində Mikayıl Mahmud  oğlu  öz 
ailəsi  ilə birlikdə Baş Göynük kəndindən didərgin düşüb 
və bir müddət Qax‐Zaqatala rayonları ərazisində gizli hə‐
yat sürdükdən sonra, nəhayət Balakən rayonunun Sarıbu‐
laq kəndində qərar tutub. 

Yaqub  Mahmudov  1956‐cı  ildə  Balakən  rayonunun 
Sarıbulaq orta məktəbini bitirib. 1956‐1957‐ci  illərdə Sarı‐
bulaq  orta  məktəbində  tərbiyəçi‐müəllim  işləyib.  1957‐
1962‐ci  illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin  (indiki 
BDU) Tarix fakültəsində təhsil alıb və universiteti fərqlən‐
mə diplomu ilə bitirib. 1962‐ci ildə Tarix fakültəsi Elmi Şu‐
rasının xüsusi qərarı ilə orta əsrlər tarixi ixtisası üzrə aspi‐
ranturada saxlanılıb. 

O,  1966‐cı  ildə  “Ağqoyunlu  dövlətinin  Venesiya  ilə 
qarşılıqlı  əlaqələri  (XV  əsrin 60‐70‐ci  illəri)” mövzusunda 
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namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Elmə mühüm ye‐
niliklər gətirdiyinə görə Elmi  Şura ona birbaşa  tarix elm‐
ləri  doktoru  elmi  dərəcəsinin  verilməsini  qərara  alıb. 
Amma buna qısqanclıqla yanaşan bəzi  tarixçilərin  təzyiqi 
ilə bu qərar BDU‐nun Böyük Elmi  Şurasında  təsdiq edil‐
məyib və o, universitetdə işlə də təmin olunmayıb. Yaqub 
Mahmudov öz elmi prinsiplərindən dönməyərək, 1989‐cu 
ildə M.V.Lomonosov  adına Moskva  Dövlət  Universiteti 
Tarix  fakültəsinin Elmi  Şurasında  “Ağqoyunlu  və  Səfəvi 
dövlətlərinin Qərbi Avropa ölkələri  ilə qarşılıqlı  əlaqələri 
(XV  əsrin  II  yarısı  ‐  XVII  əsrin  əvvəlləri)” mövzusunda 
doktorluq  dissertasiyası  müdafiə  edib.  Moskva  Dövlət 
Universiteti,  SSRİ  Elmlər  Akademiyasının  Şərqşünaslıq 
İnstitutu  və  Leninqrad  Dövlət  Universitetinin  (indiki 
Sankt‐Peterburq  Dövlət  Universiteti)  görkəmli  alimləri 
onun Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə həsr olunmuş dok‐
torluq  dissertasiyasını  yüksək  qiymətləndiriblər.  1991‐ci 
ildə Yaqub Mahmudovun “Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlə‐
rinin  Qərbi  Avropa  ölkələri  ilə  qarşılıqlı  əlaqələri  (XV 
əsrin II yarısı‐XVII əsrin əvvəlləri)” adlı fundamental təd‐
qiqat  işi Moskva Dövlət Universiteti  “Orta  əsrlər  tarixi” 
kafedrasının qərarı  ilə çap olunub və elə həmin  il o, pro‐
fessor  elmi  adını  alıb.  Bu  mühüm  uğur,  həm  də  onun 
Azərbaycanda  qısqanclıq  və  təqiblərlə  qarşılanmış  elmi 
yeniliklərinin  SSRİ‐nin  aparıcı  elmi‐tədqiqat müəssisələri 
tərəfindən qəbul olunması demək idi. 

Yaqub  Mahmudov  1966‐1975‐ci  illərdə  Azərbaycan 
Ensiklopediyasında  elmi  redaktor,  böyük  elmi  redaktor, 
redaksiya müdiri,  elmi  işlər  üzrə  baş  redaktor müavini 
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vəzifələrində çalışıb. Xalq şairi Rəsul Rzanın başçılıq etdi‐
yi ensiklopediyaçılar və ensiklopediya ətrafında toplanmış 
qabaqcıl  ziyalılar o  zaman  çox  cəsarətli  addımlar  atıblar. 
Onlar Azərbaycan xalqının təşəkkülündə türk etnoslarının 
həlledici  rol oynaması,  Şimali Azərbaycanın  çar Rusiyası 
tərəfindən  işğalı,  Xalq Cümhuriyyəti  xadimlərinin Azər‐
baycan  tarixində mütərəqqi  rol  oynaması,  Cümhuriyyət 
dövrünün xadimlərinə obyektiv qiymət verilməsi, 1920‐ci 
ilin  aprel  işğalı  kimi  bir  çox məsələləri  “yaşıl  ensiklope‐
diya”ya  (Azərbaycan  Ensiklopediyasının  I  cildi,  1970) 
daxil  ediblər. Amma  anti‐Azərbaycan  qüvvələri,  o  cüm‐
lədən  Azərbaycan  xalqına  qarşı  1918‐ci  ilin mart  soyqı‐
rımını  törətmiş  Stepan  Şaumyanın  oğlu,  “Böyük  Sovet 
Ensiklopediyası” baş redaktorunun birinci müavini Levon 
Şaumyan  “yaşıl  ensiklopediya”nın  işıq  üzü  görməsinin 
qarşısını alıblar. Həmin illərdə anti‐Azərbaycan qüvvələri 
ensiklopediyaçılara  “millətçi”,  “burjua  məfkurəçiləri”, 
“Sovet  hökumətinin  və  Rusiyanın  düşmənləri”,  “qardaş 
Azərbaycan və  еrməni  хalqlarının arasına nifaq  salanlar” 
damğasını  vurmağa  çalışıb,  lakin məqsədlərinə  çata  bil‐
məyiblər.  Məhz  ulu  öndər  Heydər  Əliyevin  sayəsində 
həm ensiklopediyaçılar, həm də ziyalıların böyük bir dəs‐
təsi,  o  cümlədən  də Yaqub Mahmudov,  nəinki KQB‐nin 
(Dövlət  Təhlükəsizliyi Komitəsi)  təqiblərinə  düçar  olma‐
yıb, hətta o dövr üçün dəhşətli bir cəza sayılan partiya cə‐
zasından da  yaxa  qurtara  biliblər. Belə bir  ağır  vaxtda  – 
1971‐ci  ilin martında  o,  ensiklopediyanın  elmi  işlər  üzrə 
baş redaktor müavini vəzifəsinə təsdiq olunub. 

 



Ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim: 8 

O vaxt Azərbaycanın öz xəritə fabriki yox idi və SSRİ‐
nin, demək olar ki, bütün xəritə fabrikləri ermənilərin  in‐
hisarında idi. Ona görə də Yaqub Mahmudov Azərbayca‐
nın ilk tarix xəritələrini Rəsul Rzanın yaxından köməyi ilə 
SSRİ‐də  ermənilərin  təsiri  altında  olmayan yeganə  xəritə 
fabrikində – Kiyev Xəritə Fabrikində nəşr etdirib. Xəritələ‐
rin nəşrindən sonra – 1972‐ci  ildə Azərbaycan Ensiklope‐
diyasının  Baş  redaksiyası  tərəfindən  “Azərbaycan  SSR 
xəritələri” atlası çap olunub. Belə bir vaxtda “Azərbaycan 
SSR  xəritələri”  atlasının  işıq  üzü  görməsi  Azərbaycan 
elminin çox mühüm uğuru idi. Həmin atlasa daxil edilmiş 
Azərbaycanın ilk tarix xəritələri, o cümlədən “Azərbaycan 
SSR‐dən kənarda yaşayan azərbaycanlılar” adlı xəritə  isə 
sovet dönəmi üçün görünməmiş elmi nailiyyət idi. 

Yaqub  Mahmudov  1968‐1981‐ci  illərdə  Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji  İnstitutunda  (indiki ADPU) baş müəllim 
və dosent vəzifələrində çalışıb. O, 1981‐ci ildə BDU‐da Qə‐
dim  dünya  və  orta  əsrlər  tarixi  kafedrasının  açılması  ilə 
əlaqədar olaraq, bu sahənin mütəxəssisi kimi universitet‐
də işə dəvət olunub. Lakin çox keçmədən növbəti haqsız‐
lıqla üzləşib: kafedra müdiri seçkiləri zamanı Yaqub Mah‐
mudov  lazımi səs toplasa da, onun Qədim dünya və orta 
əsrlər  tarixi kafedrasına müdir  seçilməsinin qarşısı alınıb 
və qeyri‐mütəxəssis həmin kafedranın müdiri “seçilib”. 

Yaqub Mahmudov 1981‐2004‐cü  illərdə BDU‐nun Ta‐
rix fakültəsində dosent, kafedra müdiri, dekan müavini və 
dekan olub. O, həmin illərdə tarixçi kadrların hazırlanma‐
sının  keyfiyyətcə  yüksəldilməsi,  tarix  elminin  tədrisinin 
yenidən  qurulması,  tədris  planlarının  təkmilləşdirilməsi 
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üçün  genişmiqyaslı  fəaliyyət  göstərib  və KİV‐də  konkret 
təkliflərlə çıxış edib. Onun təşəbbüsü ilə “Azərbaycan tari‐
xinin  tədqiqi,  tədrisi və  təbliği üzrə” Dövlət və Hökumət 
proqramları hazırlanıb, Respublika Tarix Liseyi yaradılıb, 
Tarix  fakültəsində  yeni  ixtisaslar  –  “tarixçi‐arxivşünas”, 
“tarixçi‐şərqşünas”, “çinşünas”, “tarixçi‐arxeoloq”, “tarix‐
çi‐etnoqraf”,  “beynəlxalq  münasibətlər”,  “sosiologiya”, 
“psixologiya”,  “etnopsixologiya”,  “etnososiologiya”  və 
“sosial psixologiya”  ixtisasları açılıb, “Azərbaycan  tarixi” 
fənninin saatları artırılıb, “Azərbaycanın maddi‐mədəniy‐
yət  tarixi”,  “Dünya  azərbaycanlıları:  tarixi‐demoqrafiya” 
elmi‐tədqiqat  laboratoriyaları,  “Tarixi  tədqiqatlarda  elek‐
tron‐hesablama maşınları və  riyazi üsulların  tətbiqi”  təd‐
ris laboratoriyası yaradılıb, qədim türk dili və folklorunun 
tədrisinə başlanılıb. 1980‐ci illərin ikinci yarısında Tarix fa‐
kültəsinin əlaçı tələbələrinin SSRİ‐nin aparıcı ali məktəblə‐
rinə  göndərilməsi  genişləndirilib.  1989‐cu  ilin  payızında 
Tarix  fakültəsinin 70  illiyi Rusiya, Ukrayna, Belarus, Öz‐
bəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Gürcüstandan olan 
tarixçi‐alimlərin iştirakı ilə SSRİ miqyasında qeyd olunub. 

1980‐ci  illərin  sonlarında  BDU‐nun  Tarix  fakültəsi 
milli azadlıq hərəkatının mərkəzlərindən biri  idi. 1989‐cu 
ildə  Yaqub  Mahmudovun  sədri  olduğu  fakültə  Elmi 
Şurası  S.M.Kirov  adına  Qırmızı  Əmək  Bayrağı  Ordenli 
Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin  tarixi  adı  olan  Bakı 
Dövlət Universiteti adının bərpa olunması haqqında qərar 
qəbul  edib və bu qərarın  icrası  ilə bağlı müvafiq məsələ 
qaldırılıb. Elə həmin dövrdə onun təşəbbüsü ilə Sovet İtti‐
faqı Kommunist Partiyasının Tarix fakültəsindəki  ilk par‐
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tiya təşkilatı buraxılıb. O, 1990‐cı ildə milli azadlıq hərəka‐
tının fəalları olan bir qrup tələbənin universitetdən qovul‐
masının qarşısını alıb və bununla bağlı ona qarşı olan ağır 
təzyiqlər şəraitində dekan vəzifəsindən istefa verib. Onun 
istefasından sonra – 1991‐1994‐cü  illərdə Tarix fakültəsin‐
də  işgüzar elmi‐pedaqoji mühit pozulub: onun  təşəbbüsü 
ilə açılan yeni ixtisaslar, Respublika Tarix Liseyi və “Dün‐
ya  azərbaycanlıları:  tarixi‐demoqrafiya”  elmi‐tədqiqat  la‐
boratoriyası bağlanıb. 1991‐ci  ildə  isə Tarix  fakültəsi par‐
çalanaraq onun əsasında iki yeni fakültə yaradılıb. 

O,  1991‐ci  ildən  Tarix  fakültəsinin  Qədim  dünya  və 
orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiridir və həmin kafedra‐
nın formalaşması onun adı ilə bağlıdır. 

Yaqub Mahmudov Azərbaycan  Respublikasının  yeni 
təhsil  sisteminin  yaradılması  işində,  o  cümlədən  qəbul 
proqramlarının  tərtibində  və  təkmilləşdirilməsində,  test 
bankının yaradılmasında, fənlər üzrə metodiki vəsaitlərin 
hazırlanmasında fəal iştirak edib. Hələ 1991‐ci ildə – Azər‐
baycanda  fövqəladə  vəziyyət  rejiminin  tətbiq  olunduğu 
dövrdə  onun  rəhbərliyi  ilə  orta  ümumtəhsil  məktəbləri 
üçün  ilk  “Azərbaycan  tarixi”  proqramı  nəşr  olunub.  O, 
1991‐1992‐ci  illərdə  Təhsil Konsepsiyası  və  Təhsil Qanu‐
nunu  hazırlayan  ekspert‐işçi  qrupuna  rəhbərlik  edib.  O 
vaxt əhali, o cümlədən təhsil sistemi işçiləri konsepsiya və 
qanun layihələrini geniş müzakirə edərək bəyəniblər. Hət‐
ta  1992‐ci  ildə  –  Əbülfəz  Elçibəyin  prezidentliyinin  100 
günü  tamam  olanda  Təhsil  Konsepsiyası  Xalq  Cəbhəsi 
iqtidarının uğuru kimi qeyd olunub. Lakin buna baxma‐
yaraq, Xalq Cəbhəsi iqtidarının bəzi nümayəndələri Təhsil 
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Qanununun qəbul olunmasına kəskin müqavimət göstərib 
və  hətta  Prezidentin  qanunu  imzalamamasına  (veto)  da 
nail olublar. Bununla belə, 1992‐ci  il dekabrın 16‐da Milli 
Məclis Yaqub Mahmudovun təqdimatı ilə Təhsil Qanunu‐
nun qüvvəyə minməsi barədə qərar qəbul edib və beləlik‐
lə, ölkədə müasir təhsil sisteminə keçilib. Müstəqillik döv‐
rünün ilk “Azərbaycan tarixi” və “Orta əsrlər tarixi” dərs‐
liklərinin  (orta ümumtəhsil məktəbləri üçün) yaradılması 
da  onun  adı  ilə  bağlıdır. Həmin  dövrdə  ilk  dəfə  olaraq 
türk  imperiyalarının  tarixi  “Orta  əsrlər  tarixi”  dərsliyinə 
daxil  edilib  və  bu  imperiyaların dünya  tarixində  yeri  və 
rolu geniş işıqlandırılıb. Köhnə dərsliklərdən fərqli olaraq, 
bu  dərslikdə  türk‐müsəlman  xalqlarının  tarixi  və mədə‐
niyyətinə  daha  geniş  yer  verilib. Onun  hazırladığı  “Ata 
yurdu” dərsliyi  isə  2003‐cü  ildə Azərbaycan  tarixinə  aid 
yeni elmi baxışa və dərslik mədəniyyətində uğurlu səhifə 
açdığına görə “İlin dərsliyi” seçilib. 

O, 1992‐ci il mayın 14‐də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının huma‐
nitar  elmlər üzrə  sədr müavini vəzifəsinə  təsdiq olunub, 
lakin  çox  keçmədən  vəzifəsindən  uzaqlaşdırılıb.  Yaqub 
Mahmudovun bu ağır günlərində Azərbaycan Ensiklope‐
diyasının  kollektivi  ona  mənəvi  dayaq  durub  və  onun 
ensiklopediyaya baş redaktor təyin olunmasını tələb edib. 
Ensiklopediyaçıların aylarla davam edən tətili nəticəsində 
Xalq  Cəbhəsi  iqtidarı  1992‐ci  ilin  oktyabrında  onun 
“Azərbaycan  Ensiklopediyası” Nəşriyyat‐Poliqrafiya  Bir‐
liyinə  baş  direktor  təyin  edilməsinə  razılıq  verib.  Lakin 
ona  bu  vəzifədə də  fəaliyyət  göstərmək  imkanı  verilmə‐
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yib. Belə bir ağır vaxtda – 1992‐ci il noyabrın 12‐də o, Nax‐
çıvan Dövlət Universitetinin 25 illik yubileyində çıxış edib 
və ümummilli lider Heydər Əliyevlə görüşüb. Daha sonra 
1992‐ci ilin dekabrında “Səs” qəzetində ardıcıl çıxış edərək 
bildirib  ki,  Azərbaycanın  gələcəyi  Yeni  Azərbaycan  Par‐
tiyası  ilə  bağlıdır.  Elə  həmin  dövrdə  o,  tez‐tez  cəbhə  böl‐
gələrinə  –  Xocalı,  Şuşa,  Ağdam,  Laçın,  Kərkicahan,  Xan‐
kəndi, Meşəli, Cəmilli, Köhnəkənd, Qubadlı, Horadiz, Füzu‐
li  və  başqa  döyüş  məntəqələrinə  gedib,  gəncləri  qəhrə‐
manlığa  ruhlandırıb.  Yaqub Mahmudov  1993‐cü  ilin  iyu‐
nunda  –  vətəndaş müharibəsinin  reallaşmaqda  olduğu  bir 
vaxtda qarşı duran  tərəflər arasında barışıq yaratmaq üçün 
bir neçə ziyalı ilə birlikdə Navahı kəndinə də səfər edib. 

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra 
–  1994‐cü  ildə  o,  yenidən  BDU  Tarix  fakültəsinin  dekanı 
seçilib. 1994‐2004‐cü illərdə Tarix fakültəsində əvvəlki işgü‐
zar  elmi‐pedaqoji mühit  yenidən  bərpa  olunub:  “Qafqaz‐
şünaslıq” və “Amerikaşünaslıq”  ixtisasları açılıb, yeni  fən‐
lər  –  “Azərbaycan  toponimikası”,  “Tarixi  demoqrafiya”, 
“Altayşünaslığın  əsasları”,  “Beynəlxalq münasibətlər  tari‐
xi”, “Türk xalqları tarixi” və “Din tarixi” fənləri tədris pla‐
nına  daxil  edilib,  fakültədə Azərbaycanşünaslıq, Altayşü‐
naslıq və Amerikaşünaslıq mərkəzləri, “Türk odası” yara‐
dılıb və “Dünya azərbaycanlıları: tarixi‐demoqrafiya” elmi‐
tədqiqat laboratoriyası yenidən fəaliyyətə başlayıb. Ulu Ön‐
dər 1999‐cu ildə onu Azərbaycanda tarix elminin inkişafın‐
dakı xidmətlərinə və respublikanın ictimai‐siyasi həyatında 
fəal iştirakına görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edib. 

Yaqub  Mahmudov  2004‐2021‐ci  illərdə  Azərbaycan 
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Milli Elmlər Akademiyasının  (AMEA) Tarix  İnstitutunun 
direktoru  olub. O,  2007‐ci  ildə AMEA‐nın müxbir  üzvü, 
2017‐ci  ildə  AMEA‐nın  həqiqi  üzvü  seçilib. Onun  Tarix 
İnstitutunun  direktoru  olduğu  dövrdə  Azərbaycan  tarix 
elminin təhriflərdən və saxtalaşdırmalardan təmizlənməsi 
sahəsində mühüm uğurlar qazanılıb. 

O,  tarixşünaslıqda  ilk  dəfə  olaraq  XV‐XVII  əsrlərdə 
Azərbaycanın  Avropa  ölkələri  ilə  geniş  diplomatik  əla‐
qələr saxladığını və həmin ölkələrlə danışıqlar aparmış bir 
çox  Azərbaycan  diplomatlarının  adlarını  üzə  çıxarıb. 
Onun rəhbərliyi ilə “Azərbaycan tarixi ilk mənbələrdə” la‐
yihəsi  reallaşıb və  respublikaya Türkiyə, Rusiya, Gürcüs‐
tan,  Fransa,  Böyük  Britaniya,  Almaniya,  Hindistan  və 
digər ölkələrdən on minlərlə arxiv sənədi gətirilib. Bu sə‐
nədlər  əsasında  sübut  edilib:  ermənilər Azərbaycana  çar 
Rusiyası tərəfindən XIX əsrdə köçürülüb, 1918‐ci ilə qədər 
Cənubi  Qafqazda  heç  zaman  erməni  dövləti  olmayıb, 
Stepan  Şaumyan  “Daşnaksütyun”  partiyasının  Bakı 
komitəsinin üzvü olub və o, “26 Bakı komissarı” sırasında 
güllələnməyib.  2013‐2018‐ci  illərdə  Yaqub Mahmudovun 
təşəbbüsü  və  dünyanın  görkəmli  alimlərinin  iştirakı  ilə 
Bakı, Quba,  Şamaxı,  Lənkəran  və Qusarda  5  beynəlxalq 
soyqırımı konfransı keçirilib və bu konfranslara Prezident 
İlham  Əliyev müraciətlər ünvanlayıb. Onun  yüksək  ixti‐
saslı  tarixçi kadrların yetişdirilməsi sahəsində də mühüm 
xidmətləri var. O, diplomatiya tarixi, itirilmiş torpaqlar və 
soyqırımları tarixi istiqamətləri üzrə elmi məktəblər yara‐
dıb. Onun  elmi  rəhbərliyi  ilə  67  nəfər  fəlsəfə  və  elmlər 
doktor  yetişib. u
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O,  Azərbaycanın  diplomatiya  tarixi,  Azərbaycan  və 
ümumdünya  tarixinin  ayrı‐ayrı dövrlərinə dair  1000‐dən 
çox monoqrafiya,  kitab,  dərslik,  dərs  vəsaiti,  elmi,  elmi‐
publisistik məqalə və s. nəşrlərin müəllifidir. O cümlədən, 
“Öyrənilməmiş  səhifələr”  (Bakı,  1972),  “Səyyahlar Azər‐
baycana  gəlir”  (Bakı,  1977),  “Odlar  yurduna  səyahət” 
(Bakı, 1980), “Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan” (Bakı, 1985), 
“Azərbaycanın Avropa ölkələri  ilə əlaqələri”  (Bakı, 1986), 
“Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa ölkələri 
ilə qarşılıqlı əlaqələri (XV əsrin II yarısı‐XVII əsrin əvvəllə‐
ri)” (Bakı, 1991), “Azərbaycan diplomatiyası (XV‐XVII əsr‐
lər)”  (Bakı,  1996),  “Azərbaycan  tarixində Heydər  Əliyev 
şəxsiyyəti” (Bakı, 2002), “Azərbaycan: qısa dövlətçilik tari‐
xi”  (Bakı, 2005), “Heydər Əliyev  ideyalarının zəfər yürü‐
şü”  (Bakı,  2011),  “Şuşa‐Pənahabad”  (həmmüəllif,  Bakı, 
2012), “Heydər Əliyev” (həmmüəllif, 2 cilddə, Bakı, 2013), 
“İlham  Əliyev  və  Azərbaycan  tarix  elmi”  (Bakı,  2014), 
“Azərbaycan Respublikasının  tarixi”  (həmmüəllif,  2  cild‐
də, Bakı, 2016), “Azərbaycan xalqına qarşı 1918‐ci il soyqı‐
rımları”  (həmmüəllif,  Bakı,  2016),  “Real  tarix  və  “böyük 
Ermənistan” uydurması”  (Bakı,  2017),  “Saxtakarların  ya‐
lançı  elmi,  yaxud  ermənisayağı  “tarix”  (Bakı,  2019)  kimi 
fundamental monoqrafiyalarını və kitablarını nəşr etdirib. 
Yaqub Mahmudovun həmmüəllif və naşiri olduğu funda‐
mental  tədqiqatlar  –  “Qarabağ:  real  tarix,  faktlar,  sənəd‐
lər”,  “Naxçıvan:  tarixi  və  abidələri”  və  “İrəvan  xanlığı: 
Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqları‐
na köçürülməsi” kitabları Dövlət Mükafatına  layiq görü‐
lüb. O, ikicildlik “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklo‐
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pediyası”nın  baş  redaktorudur. 15  cildlik  “Seçilmiş  əsər‐
ləri” çapdan çıxıb. Əsərləri bir çox xarici ölkələrdə (Türki‐
yə,  Pakistan,  Rusiya,  Böyük  Britaniya, ABŞ, Qırğızıstan, 
Almaniya,  Gürcüstan, Macarıstan,  Rumıniya,  Polşa, Uk‐
rayna,  İtaliya, Misir,  Cənubi  Koreya,  İsveç  və Meksika) 
nəşr  olunub. O,  həmçinin  “Azərbaycan:  tarixdən  səhifə‐
lər” (ssenari müəllifi, 4 seriya: 2006‐2008), “Tariximizin ke‐
şiyində” (ssenari müəllifi və aparıcı, 2011), “Şuşa‐Pənaha‐
bad” (ideya müəllifi və elmi məsləhətçi, 2012), “İrəvan xan‐
lığı”  (elmi məsləhətçi,  2012),  “Dahi  azərbaycanlı”  (ssenari 
müəllifi  və  aparıcı,  2013),  “İrəvan:  gizlədilmiş  həqiqətlər” 
(baş məsləhətçi,  2016),  “Zəngəzur”  (baş məsləhətçi,  2017), 
“Sürgün”  (elmi məsləhətçi,  2018)  və  “Qarabağ:  əcdadları‐
mızın mirası” (baş məsləhətçi, 2018) sənədli filmlərinin ya‐
radılmasında  fəal  iştirak edib. 2020‐2022‐ci  illərdə  isə Real 
Təhlil və İnformasiya Mərkəzində (Real TV) “Tarixi Yaqub 
Mahmudov danışır” adlı layihə (50 buraxılış) yayımlanıb. 

Yaqub Mahmudov  Yeni Azərbaycan  Partiyası  (YAP) 
Siyasi Şurasının üzvü olub və YAP‐ın  I və  III qurultayla‐
rında çıxış edib. II, III, IV və V çağırış Azərbaycan Respub‐
likası Milli Məclisinin deputatı seçilib. O, prezident seçki‐
lərində Heydər  Əliyevin,  sonra  isə  İlham  Əliyevin vəkili 
olub  və  onların  bir  sıra  rəsmi  dövlət  səfərlərində  iştirak 
edib. YAP Veteranlar Şurasının üzvüdür. 

O,  elmi  və  ictimai‐siyasi  fəaliyyətindəki  obyektiv  və 
prinsipial  mövqeyinə  görə  hər  zaman  anti‐Azərbaycan 
qüvvələrinin diqqət mərkəzində olub. Daxildəki və xaric‐
dəki  anti‐Azərbaycan  qüvvələri  ona  “saray  tarixçisi”, 
“Azərbaycanın millətçi‐şovinist  tarixçisi”,  “Azərbaycanın 
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yeni  Ziya  Bünyadovu”,  “Şaumyanı  ikinci  dəfə  gülləyən 
adam” damğasını vurmağa çalışıblar. Bundan başqa, o, bir 
qayda  olaraq,  ad  günləri  ərəfəsində müxtəlif  basqılar  və 
qarayaxmalarla  da  üzləşib:  onun  80  illiyi münasibətilə  – 
2019‐cu il 4‐7 aprel tarixlərində Şəki şəhərində keçirilməsi 
planlaşdırılan  beynəlxalq  elmi  konfrans  ləğv  olunub,  20 
Yanvar  faciəsinin  31‐ci  ildönümündən  sonra  –  2021‐ci  il 
yanvarın 22‐də  isə o, Tarix  İnstitutunun direktoru vəzifə‐
sindən  kənarlaşdırılaraq, AMEA‐nın müşaviri  vəzifəsinə 
keçirilib. Bütün  bunlara  rəğmən, Prezident  İlham  Əliyev 
onu Azərbaycan tarix elminin tədqiqi və tədrisində böyük 
xidmətlərinə və uzunmüddətli  səmərəli  fəaliyyətinə görə 
“Şərəf” və 1‐ci dərəcəli “Əmək” ordenləri ilə təltif edib. 

Heydər Əliyev Yaqub Mahmudovun elmi  fəaliyyətini 
yüksək  qiymətləndirərək,  onu  Azərbaycanın  “böyük 
alimi”, “böyük tarixçisi” adlandırıb. 

Yaqub Mahmudov Azərbaycan Respublikasının  “Şöh‐
rət”  (1999),  “Şərəf”  (2009)  və  1‐ci dərəcəli  “Əmək”  (2019) 
ordenlərinə  layiq görülüb. O, Azərbaycanın Əməkdar elm 
xadimi  və  Dövlət  Mükafatı  laureatı,  AMEA‐nın  həqiqi 
üzvü, “Yusif Məmmədəliyev”, “Rəsul Rza”, “Qızıl qılınc”, 
“Qızıl qələm”, “Samir Əsgərxanov”, “Humay”, “Gənclərin 
dostu” və “Ekologiyanın dostu” mükafatları laureatıdır. 

O, təkcə Azərbaycanda deyil, həm də dünya miqyasın‐
da tanınır. Onun əsərləri  indiyədək 15 dilə – türk,  ingilis, 
rus,  alman,  ərəb,  fars,  fransız,  gürcü,  ibri,  ispan,  italyan, 
polyak,  ukrain,  urdu  və  rumın  dillərinə  tərcümə  edilib. 
Beynəlxalq Sokrat Komitəsi 2012‐ci ildə onu dünya elminə 
verdiyi  töhfələrə görə “Elmdə ad”  (“The Name  in Scien‐
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ce”)  fəxri  titulu və “Dünya elminə  töhfə”  (“For contribu‐
tion  to world science”) medalı  ilə  təltif edib. Bununla da, 
o, XXI əsrin məşhur elm adamlarının siyahısına daxil edi‐
lib. 

Dünya  şöhrətli  tarixçi‐alim  Yaqub Mahmudov  Türk 
Dünyası  Araşdırmaları  Beynəlxalq  Elmlər  Akademiyası‐
nın,  Beynəlxalq  Aytmatov  Akademiyasının,  Lütfi  Zadə 
adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının,  İtaliya‐
nın Beynəlxalq  İqtisadi və Sosial Elmlər Akademiyasının, 
Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının və İtaliyanın Boni‐
fasiana Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Federasiyası 
Dağıstan Respublikasının  Əməkdar  elm  xadimi, Oksford 
Akademik Birliyinin fəxri professorudur. O, Türk Dünyası 
Araşdırmaları  Beynəlxalq  Elmlər  Akademiyasının 
(TDABEA)  “Beynəlxalq  Qızıl  Ulduz” medalı,  TDABEA‐
nın Beynəlxalq Atatürk Mükafatı, TDABEA‐nın 2019‐cu il 
üçün “Türk dünyasında  ilin elm adamı” Beynəlxalq mü‐
kafatı,  Avropa  Təbiət  Elmləri  Akademiyasının  (ATEA) 
“Qotfrid Vilhelm Leybnits” medalı, ATEA‐nın “Fəxri Le‐
gion”  ordeni,  “Simurq”  beynəlxalq medalı, Alman‐Azər‐
baycan  Cəmiyyətinin  “Dostluq”  medalı,  “Ən  yaxşı  baş 
menecer” fəxri adı, “Kraliça Viktoriya” Beynəlxalq müka‐
fatı, “Ataman Anton Qolovatıy” ordeni, Millətlərin Birləş‐
miş  İctimai  Təltif  Şurasının  (UN  Council  for  Public 
Awards – UNCOPA) “XXI əsrin  lider  şəxsiyyəti” Beynəl‐
xalq mükafatı,  UNCOPA‐nın  “Lider”,  “Avropa  xidmət” 
və “Avropa  lideri ulduzu” ordenləri  ilə  təltif olunub. Ta‐
rixçi‐alim həm də UNCOPA‐nın “Sülh səfiri” fəxri titulu‐
na layiq görülüb. 
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Yaqub Mahmudov, eyni zamanda, bu mükafatlarla da 
təltif olunub: 

“Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  100  illiyi  (1918‐
2018)”  Azərbaycan  Respublikasının  yubiley  medalı, 
“Azərbaycan Polisinin 100  illiyi  (1918‐2018)” Azərbaycan 
Respublikasının  yubiley medalı,  “Azərbaycan  Ədliyyəsi‐
nin 100 illiyi (1918‐2018)” Azərbaycan Respublikasının yu‐
biley medalı, “Azərbaycan Respublikası dövlət təhlükəsiz‐
liyi və xarici kəşfiyyat orqanlarının 100  illiyi  (1919‐2019)” 
Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı, “Azərbaycan 
Sərhəd Mühafizəsinin  100  illiyi  (1919‐2019)” Azərbaycan 
Respublikasının  yubiley  medalı,  Milli  Məclisin  “Parla‐
ment”  medalı,  “Bakı  Dövlət  Universitetinin  100  illiyi 
(1919‐2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı, 
“General  Səməd  bəy  Mehmandarov”  yubiley  medalı, 
AMEA‐nın Abbasqulu  ağa Bakıxanov  adına mükafatı və 
Tarix İnstitutunun təsis etdiyi “Gənclərin dostu” mükafatı. 

Ailəlidir. Bir oğlu (Turxan), iki qızı (Aynur və Gülnur), 
beş nəvəsi  (Nailə, Xaqan, Sara Xatun, Alp Arslan və Ya‐
qub) və bir nəticəsi (Əminə) var. 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır: “Sağlığında özü, dünya‐
sını dəyişəndən sonra isə atamın ruhu mənim qürur mən‐
bəyim olub. Bu gün də atamla bağlı xatirələrimlə yaşayı‐
ram. Mən bu gün şəxsiyyətcə kiməmsə atama borcluyam. 
Vətən  və  kişilik  dərsini  ondan  almışam.  Fəxr  edirəm  ki, 
mənim atam Brokhauz və Efron ensiklopediyasında “istis‐
nasız olaraq tatar (türk) kəndi” kimi qiymətləndirilən Baş 
Göynük kəndinin öndə gedən kişilərindən olub. Xalq içə‐
risində  “Qara Mikayıl” kimi  tanınıb.  1918‐ci  ildə  Şəkinin 
Səbətli  kəndindəki  daşnak  yuvasının  dağıdılmasında  və 
Nuru  Paşanın  başçılıq  etdiyi  Qafqaz  İslam  Ordusunun 
Bakı yürüşündə iştirak edib. 1930‐cu il Göynük üsyanının 
fəal iştirakçılarından olub. Şəkini ələ keçirib 4 gün ərzində 
əldə  saxlayan,  məhbusları  azadlığa  buraxan  kişilərdən 
olub mənim atam. O, nənəm Əminə Xatunun köməyi  ilə 
güllələnməkdən yaxa qurtarıb. Sonralar  isə doğma kənd‐
dən didərgin düşərək, Qax, Zaqatala, Balakən rayonların‐
da gizli həyat keçirib və ailəsini məhv olmaqdan qoruyub. 
Nəhayət,  1946‐cı  ildə Balakən  rayonunun  Sarıbulaq  kən‐
dində  qərar  tutub.  Balakən  camaatı  onu  ələ  vermədiyi 
üçün öz vəsiyyəti ilə həmin rayonda da dəfn olunub”. 
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Yaqub Mahmudov atasının məzarı başında  
(Balakən rayonu, Sarıbulaq kəndi).  

Anası Səlmi Hasan qızı da bu qəbristanlıqda uyuyur. 
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Yaqub Mahmudov anasının məzarı başında.  
Məzar daşının üzərində iki misralıq şeir yazılıb: 

Qərib eldə vicdanla yaşadıq qoşa, 
İndi yatırıq ərimlə ayaq başa. 
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Tələbəlik illəri 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır:  “1957‐ci  ildə BDU‐nun 
Tarix  fakültəsinə qəbul olundum və  əla qiymətlərlə oxu‐
dum. Məni  dekanımız  professor Məlik  Orucovun  ciddi 
səyləri nəticəsində xüsusi qərarla aspiranturada saxladılar 
və  professor  Ədhəm  Şahmalıyev  elmi  rəhbərim  oldu. 
1966‐cı ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etdim. Döv‐
lətçilik  tariximizə  həsr  olunmuş  müdafiə  4  saata  qədər 
çəkdi.  Sonda  mənə  yekdilliklə  və  birbaşa  tarix  elmləri 
doktoru  elmi  dərəcəsinin  verilməsi  barədə  qərar  qəbul 
olundu. O zaman mənim 24 yaşım vardı. Elmlər doktoru 
elmi dərəcəsi verilənin  səhərisi günü  sanki bütün dünya 
mənə  qarşı  çevrildi. Məni  dünən  əzizləyən müəllimləri‐
min, demək olar, hamısı mənə qarşı çevrildi. Mənə dedilər 
ki, get, etiraz et, sən hələ bu ada  layiq deyilsən. Mosesov 
adlı bir erməni Elmi Şurada durub dedi ki, Mergelyan bu 
yaşda SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü olub, an‐
caq  biz  bu uşağa  elmlər doktoru  adı  verə  bilmirik. Yəni 
erməni belə bu sözü dedi. Başımın üzərində elə bil ildırım 
çaxdı. Məsələni rektorluq səviyyəsinə qaldırdılar. 6 aydan 
sonra, nəhayət, mənə elmlər doktoru elmi dərəcəsi veril‐
məsi barədə qərarın ləğv edilməsinə nail oldular. Əla qiy‐
mətlərlə  qurtardığım  universitetdə mənə  iş  də  vermədi‐
lər”. 
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Professor Ədhəm Şahmalıyev (1897‐1981) 
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Yaqub Mahmudovun “Ağqoyunlu dövlətinin Venesiya ilə 
qarşılıqlı əlaqələri (XV əsrin 60‐70‐ci illəri)” adlı 

namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı (Bakı, 1966) 
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Rəsul Rzanın başçılıq etdiyi ilk ensiklopediyaçılardan bir qrup 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır: “Biz o zaman Azərbay‐

can Xalq Cümhuriyyətinin tarixi, sərhədlərimiz, tarixi tor‐
paqlarımız,  xəritələrimizlə  bağlı məsələlər  qaldırdıq.  İlk 
dəfə  tarix xəritələrini hazırladıq. Amma  içərimizdəki “er‐
mənilər” İrəvan və Moskva ilə əlaqə yaradaraq, bizə qarşı 
çıxdılar. Azərbaycanlılara  qarşı  soyqırımı  həyata  keçirən 
Stepan Şaumyanın oğlu Levon Şaumyanı Moskvadan bizə 
qarşı Bakıya dəvət etdilər. Levon Şaumyan “Böyük Sovet 
Ensiklopediyası”  baş  redaktorunun  birinci  müavini  idi, 
ideologiyanın başında dayanmışdı. Bizi məhv etmək üçün 
yoxlamalar  başladı.  Məsələ  Mərkəzi  Komitənin  ideoloji 
katibinə qədər gedib çatdı. Heydər Əliyev olmasaydı, bizi 
məhv  edəcəkdilər.  Elə  həmin  vaxt Heydər  Əliyev Rəsul 
Rzanın  təqdimatı  ilə mənə  ensiklopediya  baş  redaktoru‐
nun  elmi  işlər  üzrə müavini  kimi məsul  vəzifəni  etibar 
etdi. Mən Rəsul Rzanın başçılığı  ilə ensiklopediyada  işlə‐
diyim 10  ili həyatımın mənası sayıram. Çünki bu, mənim 
üçün atamın mübarizə yoluna bərabər yol oldu”. 
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Anti‐Azərbaycan qüvvələri tərəfindən yayılması  
yasaq edilən “yaşıl ensiklopediya” (1970) 
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Azərbaycanın ilk ensiklopediyasının (“yaşıl ensiklopediya”) 
baş redaktoru Rəsul Rza 
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Yaqub Mahmudovun Azərbaycan Ensiklopediyasının  
elmi işlər üzrə baş redaktor müavini vəzifəsinə təsdiq  
edilməsi haqqında (24 mart, 1971) // Heydər Əliyev. 

Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar. 
 2 cilddə. I cild. ‐ Bakı, 2013. ‐ s. 83. 
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Professor Məlik Orucov (1905‐1983) 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır: “Mən BDU‐nu  bitirən‐

də, Allah min rəhmət eləsin, dekanımız Məlik Orucov də‐
fələrlə Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsinin sədri Abdul‐
la Qarayevin yanına getdi və məni xüsusi qərarla aspiran‐
turada  saxladılar.  Dissertasiya  müdafiəsi  zamanı  mənə 
qarşı  ədalətsizlik  edildiyi  üçün  ürəyim  sındı  və  doğma 
universiteti  tərk  etdim.  Sonralar Məlik müəllim  14  dəfə 
mənim arxamca ‐ ADPU‐ya gəldi ki, yenidən universitetə 
qayıdım. Ürəyim sındığı üçün BDU‐ya qayıtmaq  istəmir‐
dim.  Amma  14‐cü  dəfə  gələndə  ADPU‐nun  o  zamankı 
rektoru Afad Qurbanov məni yanına çağırdı. Məlik müəl‐
lim nəhəng adam  idi, oturanda mən boyda olurdu. Gör‐
düm ki, rektorun yanında oturub. Ağzını açanda söyüşlə 
açırdı. Qapıdan girəndə dedi ki, sənin arxanca 14‐cü dəfə‐
dir ki, gəlirəm, dur, düş qabağıma... Mən  rektora dedim 
ki, buradan getmək fikrim yoxdur. Afad müəllim dedi ki, 
yox, bu boyda kişi bura gəlib, mən də  səndən xahiş edi‐
rəm  onun  sözünü  yerə  salmayasan.  Beləcə,  1981‐ci  ildə 
BDU‐ya qayıtdım”. 
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“Azərbaycan  SSR  xəritələri”  atlası  (1972).  Atlasa  daxil 
edilmiş Azərbaycanın  ilk  tarix xəritələri  ‐ Eldənizlər, Qaraqo‐
yunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər və digər Azərbaycan dövlətlə‐
rinin xəritələri sovet dönəmi üçün görünməmiş yenilik idi. Son‐
ralar  həmin  xəritələr  ilk  “Azərbaycan Tarixi Atlası”na  (2007) 
və  “Azərbaycan  Respublikasının  Milli  Atlası”na  (2014)  da 
daxil edilib. 
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Yaqub Mahmudovun “Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin  
Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri (XV əsrin II yarısı 

‐ XVII əsrin əvvəlləri)” adlı doktorluq dissertasiyasının 
avtoreferatı (Moskva, 1989) 
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Meydan hərəkatı (1988) 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır: “Mən 1988‐ci  ilin payı‐

zında  ‐ mitinqlər  yenicə  başlayanda  rəhmətlik  professor 
Seyfəddin  Qəndilovla  danışıb  birlikdə  getdik  BDU‐nun 
rektoru Yəhya Məmmədovun yanına. Ondan təxminən bir 
20‐30 qutu ağ kağız istədik. Mən dedim ki, Tarix fakültəsi 
adından mitinqdə çıxış edəcəyəm, sonra da həmin ağ və‐
rəqlərə  imza  toplayacağam. Və  fikrim də budur ki, mey‐
dandan birbaşa BMT‐yə müraciət edək ki, Ermənistandakı 
bizim azərbaycanlılara öz tarixi torpaqlarında muxtariyyət 
hüququ verilsin. Biz onu tələb edirik. Orada bizim torpaq‐
larımız var. Onlar bizdən Qarabağı  istəyir, biz  isə öz  tor‐
paqlarımıza muxtariyyət  istəyək.  Yəhya müəllim  də  bu 
fikri  bəyəndi.  Biz  qovluqları  qoltuğumuza  vurub  getdik 
meydana ki, sözümüzü xalqa çatdıraq. 4‐5 saat tribunada 
gözlədik ki, bizə çıxış üçün söz verilsin. Yaxşı yadımdadır, 
unudulmaz  türkoloqumuz  rəhmətlik Aydın Məmmədov 
dedi  ki,  bura  tarixçi  gəlib,  tarixi  yaxşı  bilən  adam  gəlib, 
qoyun, Yaqub müəllim gəlib çıxış etsin. Sonra Firudin Sə‐
məndərov da çox  əlləşdi ki, mən orada çıxış edim. Onlar 
da oradan baxırdılar arxaya, arxada da özlərini “lider” ad‐
landıran müxtəlif adamlar vardı. Oradan işarə edirdilər ki, 
olmaz. 5 saata qədər gözlədim, amma mənə çıxış vermədi‐
lər. Apardığımız  qovluqları  qoltuğumuza  vurub  Seyfəd‐
din müəllimlə geri qayıtdıq”. 
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Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasına  
AXC‐nin Tarix fakültəsindəki dayaq dəstəsi tərəfindən 
tələbnamə // BDU‐nun Arxivi, Elmi Şuranın protokolları,  

1989‐1990, №1‐4, v. 35. 
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Tanınmış tarixçi-alim Dilavər Əzimli:  “1989‐cu  ildə 
proseslər yüksələn xətlə inkişaf edirdi. Universitet tarixin‐
də ən mühüm hadisələrdən biri S.M.Kirov adına Azərbay‐
can Dövlət Universitetinin tarixi adının ‐ Bakı Dövlət Uni‐
versiteti adının qaytarılması idi. O zaman Yaqub müəllim 
universitetdə olmasaydı, bəlkə bu, o tezliklə baş verməyə‐
cəkdi. Bizim müraciətə Tarix  fakültəsinin Elmi  Şurasında 
baxıldı. Elmi Şura tarixi adın qaytarılmasını təmin etdi və 
universitet  Böyük  Elmi  Şurasına  məsələyə  baxılmasını 
tövsiyə etdi. Məsələ Böyük Elmi Şurada müzakirə edilən‐
də  tələbələr buna dəstək üçün mitinq  təşkil etdilər. O za‐
mankı universitet rəhbərliyi hesab edirdi ki, bu məsələdə 
Yaqub müəllimin də əli vardır. Onun haqqında yuxarılara 
qədər donoslar yazılmışdı. Həmin vaxt ədalət bərpa olun‐
du və tarixi ad qaytarıldı”. 
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“Komsomolskaya pravda” qəzeti (22 noyabr, 1990).  
Qəzetin bu nömrəsində Yaqub Mahmudovun  

Tarix fakültəsinin dekanı vəzifəsindən istefa verməsi  
barədə məlumat öz əksini tapıb. 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır: “O vaxt Tarix fakültəsi‐

nin xalq hərəkatında  iştirak edən  tələbələrinin qovulması 
üçün BDU‐nun Elmi Şurasının 86 üzvü yuxarıların təzyiqi 
ilə əl qaldırdı və mən tək bu qərarın əleyhinə çıxdım. Elmi 
Şurada heç mənə oturmaq üçün yer də göstərmədilər və 
qapının  ağzında  ayaqüstə  qaldım. Ancaq  çıxış  etdim  və 
dedim  ki,  insanları  əqidəsinə  görə  qovmaq  olmaz. Məni 
Moskva Azərbaycandakı xalq hərəkatına qarşı mübarizə‐
yə cəlb etmək istədi. Mən isə dedim ki, bu, Azərbaycanın 
daxili işidir. Öz ölkəmdə təqib olunduğum üçün məni Uk‐
raynaya  işə dəvət etdilər, ev veriləcəyi barədə vəd verdi‐
lər. Amma mən Vətənimi  tərk  etmədim  və  o  tələbələrin 
qovulmasının qarşısını aldım. Daha sonra mənə qarşı elə 
təzyiq və  təqib  rejimi yaratdılar ki, Tarix  fakültəsinin de‐
kanı işləyə bilmədim və istefa verdim”. 
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Respublika Tarix Liseyinin qurucusu Yaqub Mah-

mudovun “Bakı” qəzetinə müsahibəsindən (15 dekabr, 
1990): 

“Başlıca yenilik budur ki,  litseyçilər  tarixi geniş proq‐
ram üzrə öyrənəcəklər. Başqa sözlə, bu  istedadlı yeniyet‐
mələr Azərbaycan  tarixi, arxeologiyamız, etnoqrafiyamız, 
soykökümüz, xalqımızın formalaşdığı Yaxın və Orta Şərq 
regionunun  tarixi,  türk  xalqlarının  tarixi  keçmişi  barədə 
dərin bilik  alacaq, bununla yanaşı ümumdünya  tarixi və 
incəsənətinin, xalqımızın ümumdünya tarixi inkişaf prose‐
sində oynadığı  layiqli rolun  tədrisinə geniş yer veriləcək‐
dir. 

Digər, mən deyərdim, daha mühüm yenilik budur ki, 
litseydə hər bir şagirdə iki xarici dil öyrədiləcək: bir Şərq, 
bir də Qərb ölkələri dili. Özü də ərəb, fars, türk, ingilis, al‐
man və fransız dilləri eyni səviyyədə öyrədiləcək. Həmin 
şagirdlər universitetə daxil olduqdan sonra daha  iki dil – 
həm  Şərq, həm də Qərb dillərini mənimsəyəcəklər. Belə‐
liklə,  universiteti  bitirən  gələcək  tarixçilər  rus  dilindən 
başqa dörd xarici dil biləcəklər. Şübhə yoxdur, bu cür təh‐
sil  görmüş  gələcək  tarixçilər  xalqımızın  bədxahları  ilə 
daha cəsarətlə döşləşəcəklər”. 
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Yaqub Mahmudovun “Azərbaycan” qəzetində dərc 
olunan “Dost arası pak gərək (Gürcü dostlarıma açıq mək-
tub)” adlı məqaləsindən (21 noyabr, 1991): 

“Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar gürcü xalqının ən 
ağır  məqamlarında  gürcülərdən  ayrılmadılar,  vahid  Gür‐
cüstanın mənafeyini  qeyrətlə  qorudular.  Yaşadığımız  çətin 
günlərdə müstəqil dövlətlərimiz arasında bağlanmış ilk qar‐
daşlıq  müqaviləsi,  prezidentlərimiz  arasında  aparılan  da‐
nışıqlar  xalqlarımızın ürəyindən oldu. Bir həqiqət biz  azər‐
baycanlılara gün kimi aydındır: Azərbaycan – Gürcüstan itti‐
faqı Cənubi Qafqazda mühüm amildir. 

Bununla belə, min təəssüflə qeyd etmək lazım gəlir ki, gür‐
cü  ziyalılarının  bəzi  nümayəndələri  xalqlarımızın  sarsılmaz 
dostluğunu gözü götürməyənləri  sevindirməkdə davam edir‐
lər. Onlar bu ağır günlərdə də Azərbaycana qarşı ərazi iddiala‐
rından  əl  çəkmirlər.  Bizi  çox  ağrıdır  ki,  “Vətənimiz  Böyük 
Gürcüstan” adlı xəritə‐təqvim kütləvi  tirajla çap olunaraq bü‐
tün Gürcüstan ərazisinə yayılmışdır. Göstərilən xəritədə Azər‐
baycan Respublikasının Balakən, Zaqatala, Qax, Qazax, Tovuz 
və  Şəmkir  rayonlarının Kürlə Qabırrı  (İori)  çayları  arasındakı 
torpaqları  “Böyük  Gürcüstan”ın  sərhədləri  daxilində  verilir, 
Gürcüstan ərazisi kimi təqdim edilir. 

Bu  hisslərin  təsiri  altında,  qarşımda  “Vətənimiz  Böyük 
Gürcüstan”  xəritəsi düşünürəm: görəsən biz də Böyük Azər‐
baycan  dövlətlərinin  –  Eldənizlər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, 
Səfəvi imperiyalarının, Böyük Şah Abbas dövlətinin xəritələrini 
“Vətənimiz  Böyük  Azərbaycan”  adlandırıb  başımızın  üstün‐
dən assaq, həmin xəritələri Gürcüstandakı azərbaycanlılar ara‐
sında  yayıb  ərazi  iddialarına  başlasaq,  nəhayət, Gürcüstanda 
elliklə yaşayan  azərbaycanlılar  ayağa qalxıb müstəqillik  tələb 
etsələr gürcü dostlarımız buna necə baxar? Gürcülərlə azərbay‐
canlılara yeni‐yeni “Osetiya”lar, “Qarabağ”lar lazımdırmı?” 
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Orta ümumtəhsil məktəbləri üçün ilk “Azərbaycan tarixi” 
proqramı (Bakı, 1991). Proqram Yaqub Mahmudovun ümumi 
rəhbərliyi və elmi redaktorluğu ilə hazırlanıb və Bakıda 

komendant saatının tətbiq edildiyi günlərdə işıq üzü görüb. 
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Yaqub Mahmudovun “Səhər” qəzetinə açıqlamasın-
dan (7 noyabr, 1992): 

“Yeni qanun əsasında ümumi orta  təhsildə məcburiy‐
yət sistemi ləğv edilir. Əsas (səkkizillik) təhsil icbari təhsil 
hesab olunur.  İndən belə  təhsil  istedad üzərində qurulur 
(təmayüllü məktəblər,  ixtisas  sinifləri,  ixtisas məktəbləri 
və  s.).  Fikrimizcə,  bu,  təhsil  tariximizdə mühüm  dönüş‐
dür, inqilabi çevrilişdir”. 

 



Ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim: 50 

 
 

Azərbaycan Respublikasının ilk Təhsil Qanunu (Bakı, 1993) 
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Qısa tarixi arayış 
 
Təhsil Qanununu hazırlayan ekspert‐işçi qrupuna Ya‐

qub Mahmudov  rəhbərlik edib və qanun  layihəsi 1991‐ci 
ilin dekabrından  hazırlanmağa  başlanıb. Gərgin müzaki‐
rələrdən sonra ‐ 1992‐ci il oktyabrın 7‐də Milli Məclis Təh‐
sil Qanununu qəbul edib. Lakin buna baxmayaraq, qanun 
Azərbaycanın  o  vaxtkı  prezidentinin  sərəncamında  xeyli 
müddət  ləngiyib və yenidən baxılmaq üçün Milli Məclisə 
qaytarılıb. Ümumi rəyə görə  isə Prezidentin etirazlarında 
ciddi  bir  irad  yox  idi.  Dəyişikliklər  aparıldıqdan  sonra, 
nəhayət,  1992‐ci  il  dekabrın  16‐da  Təhsil  Qanununun 
qüvvəyə minməsi barədə qərar qəbul edilib. 
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Sabiq Təhsil naziri Firudin Cəlilov 
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Firudin Cəlilov: 
“Yaqub  müəllim,  Siz  neçə  aydır  ki,  Təhsil  Qanunu 

üçün əziyyət çəkmisiniz, mən elə bilirdim millət vəkilləri 
Sizə  təşəkkür  edəcəklər.  Görünür,  onlar  Sizi  tanımırlar. 
Yaqub  müəllim  professordur,  Azərbaycan  tarixinə  dair 
yazdığı əsərlərin çəkisi yəqin ki, buradakı bəzi deputatla‐
rın öz çəkisindən ağır olar. Yaqub müəllim, Sizə qarşı bu‐
günkü nalayiq hərəkətlərinə görə mən deputat yoldaşları‐
mın yerinə xəcalət çəkirəm və Sizdən üzr istəyirəm” (Milli 
Məclisin plenar iclasında Təhsil Qanunu layihəsinin müzakirəsi 
(29 iyul, 1992) // “Millət” qəzeti. ‐ 1992. ‐ 1 avqust.). 

“Prezidentin yanına bir qrup adam gedir, onlar çıxır, o 
biri qrup girib deyirlər ki, Təhsil Qanunu dövləti maliyyə 
baxımından  çökdürəcək.  Yaxşı,  prezident  telefonu  götü‐
rüb bir məndən  soruşa bilməz ki, bu nə məsələdir? Onu 
hazırlayan ekspertlər qrupu var, alimlər var, maliyyə işçi‐
ləri ilə razılaşdırmışıq. Maliyyə nazirliyində işləyən hansı‐
sa vətən oğlu götürüb qəzetdə yazır ki, bu qanunla təhsilə 
50‐60 milyard rubl pul ayrılmalıdır. Mən o cür maliyyəçini 
qapımda heç hesabdar da  saxlamazdım”  (Firudin Cəlilov: 
“Əgər  qalıb  işləyəsi  olsam...”  //  “Millət”  qəzeti.  ‐  1992.  ‐  19 
dekabr.). 
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Yaqub Mahmudovun Naxçıvan Dövlət Universitetinin  
25 illik yubiley tədbirində çıxışı (12 noyabr, 1992) //  

Mahmudov Y. Azərbaycan tarixində  
Heydər Əliyev şəxsiyyəti. ‐ Bakı, 2002. ‐ s. 191. 
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Yaqub Mahmudovun “Səs” qəzetinə müsahibəsin-

dən (31 dekabr, 1992): 
“Demokratik  cəmiyyətdə  əqidə və məsləkcə həmfikir 

olanların  konkret  siyasi  təşkilatda  birləşməsi  adi  haldır. 
Buna  təbii  baxıram  və YAP‐da  birləşən  yurddaşlarımıza 
uğur  arzulayıram.  Yeni  partiyanın  bütün  tərəqqipərvər 
qüvvələri  öz  ətrafında  toplamaq,  peşəkarlığa  üstünlük 
vermək, demokratik ziyalılarla sıx  əlaqə, aztəminatlı küt‐
lələrə  arxa  durmaq,  bütün  xalqla  əlbir  hərəkət  etmək, 
intellektual potensialı olan gənc qüvvələrə üstünlük ver‐
mək niyyətinə  rəğbətlə yanaşıram. Əgər YAP  elan  etdiyi 
yolla  gedərsə,  onun  tezliklə  ən  kütləvi partiya  olacağına 
şübhə yoxdur. Tövsiyəm: YAP özünü cahillərdən, savad‐
sızlardan qorusun. Üzünü  ziyalıya  tutsun və  çətin güzə‐
ran keçirən xalqa arxalansın. Partiyanın rəhbərliyi isə yal‐
taqları yaxına buraxmasın, sözünü deməkdən çəkinməyən 
kişilərlə durub‐otursun”. 
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Yaqub Mahmudovun “Səs” qəzetinə müsahibəsin-

dən (31 dekabr, 1992): 
“Boğazdan  yuxarı  danışan  “ziyalılar”,  səsini  başına 

götürən  “millət  qəhrəmanları”  çoxdur. Təltiflər,  imtiyaz‐
lar,  xarici  ezamiyyətlər  bölüşdürüləndə  belələrinin  basa‐
basına  yaxın  düşə  bilməzsən.  Elə  ki,  iş  çətinə  düşdü, 
ümummilli  bir  iş  görmək  lazım  gəldi  onların  heç  birini 
ortada  tapmazsan.  Başlarından  keçərlər,  amma  millət 
üçün  təmənnasız bir saat vaxtlarından keçməzlər. Marıq‐
da durub izləyəcəklər. Əgər sənin gördüyün iş nəticə ver‐
məsə, toy‐bayramdır onlar üçün. Elə ki, xeyirli bir iş görə 
bildin, evin yıxıldı. Tökülüşəcəklər üstünə. Ta sənin axırı‐
na çıxıb,  əməyinin nəticəsinə yiyələnməmiş əl çəkməzlər. 
Belə  hallar  başıma  dəfələrlə  gəlib.  “Ağıllanmamışam”. 
Təhsil konsepsiyası və Qanunu da belə oldu. Qanunu bü‐
tün  xalq  bəyəndi. Millətin  ekspertizasından  keçdi. Lakin 
yüksək  kabinetlərə  təpik  döyən  çuğulların,  dələduzların 
“ekspertizasından”  keçmək  nə  qədər  çətin  oldu.  Gecəli‐
gündüzlü düz bir il vaxtım getdi bu Qanuna. Milli Məclis‐
dəki  ilk müzakirə qabaqcadan “köklənmiş” müzakirə  idi. 
Lakin  ikinci müzakirədən  razıyam. Düz  iki  gün maddə‐
maddə müzakirə aparıldı. O zaman bu ağır əməyə həssas‐
lıqla yanaşan millət vəkillərinə minnətdaram. Prezidentin 
100 günü tamam olanda Təhsil konsepsiyası yeni hakimiy‐
yətin uğuru kimi qeyd olundu”. 
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Azərbaycan Ensiklopediyası Tətil Komitəsinin, Həmkarlar 

İttifaqı Komitəsinin və AXC yerli dayaq dəstəsinin  
birgə bəyanatı // “Amal” qəzeti. ‐ 1992. ‐ 7 avqust. 
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Ensiklopediyaçılar tətil edir //  
“Amal” qəzeti. ‐ 1992. ‐ 7 avqust. 
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“Millət” qəzeti redaksiyasına Azərbaycan Ensiklopediyası 
kollektivinin məktubu // “Millət” qəzeti. ‐ 1993. ‐ 18 mart. 
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Dövlət ASE‐ni maliyyələşdirmirsə, binasını restorana çevirmək 
günahdırmı?! // “7 gün” qəzeti. ‐ 1993. ‐ 27 mart. 
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Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası Redaksiya Heyətinin ilk iclası (8 aprel, 2004) // 

“Azərbaycan” qəzeti. ‐ 2004. ‐ 9 aprel. 
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Yaqub Mahmudov Şeyx Şamilin büstü qarşısındakı mitinqdə 
separatçılara qarşı çıxış edib (Zaqatala, 1994). 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır: “1994‐cü  il  iyun ayının 

son  günləri  idi.  Balakəndə  separatçılar  baş  qaldırmışdı, 
qondarma “Car‐Balakən Respublikası” yaratmağa cəhd et‐
mişdilər.  O  vaxt  Heydər  Əliyevin  tapşırığı  ilə  bir  qrup 
ziyalı təcili Balakənə yola düşdük. Amma Balakənin o za‐
mankı “icra başçısı” bizi qəbul etmədi və dedi ki, Rusiya‐
dan  olan  qonaqları  gözləyirəm,  əvvəlcə  onları,  sonra  isə 
sizi qəbul edəcəyəm. Bu, bizə qarşı açıq‐aşkar hörmətsiz‐
lik, saymazlıq idi. Həmin qonaqlar isə Rusiya Dövlət Du‐
masının Şimali Qafqazdan olan deputatları və onları mü‐
dafiə  edən  “başıqırxıqlar”  (“skinhed”)  dəstəsi  idi. O  za‐
man mən Zaqatalada ‐ Şeyx Şamilin büstü önündə 40 min 
nəfərin  iştirak  etdiyi mitinqdə  çıxış  etdim. Orada dedim 
ki, XIX  əsrdə Qafqazın  taleyini  Şeyx Şamil həll edib,  indi 
isə  bu  yerlərin  taleyini Heydər  Əliyev  həll  edir  və  niyə 
onunla məsləhətləşmədən mitinq keçirirsiniz. Daha sonra 
bildirdim  ki,  Ermənistan  Azərbaycan  torpaqlarını  işğal 
edib  və  bu  dövrdə  dağlılar  azərbaycanlı  qardaşlarının 
kürəyinə xəncər  saplamalı deyil. Bu  sözlərim yerli cama‐
ata çox böyük təsir etdi və yanımdakı ziyalılar mənə dedi 
ki, siz bizim bütün işlərimizi alt‐üst etdiniz. Cavab verdim 
ki,  tələsməyin. Həqiqətən də yerli  camaat Rusiyadan gə‐
lənləri meydandan qovdu və mitinq isə dağıldı. Beləliklə, 
biz qondarma respublikanı dağıdıb Azərbaycan bayrağını 
qaldırdıq və bütün rayon boyu yürüş etdik”. 
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Həcc ziyarəti (1998) 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır:  “1998‐ci  ildə  Heydər 

Əliyevin təklifi ilə Məkkə və Mədinəni ziyarət etdim. Təv‐
vab mərasimlərinin birində Kəbənin başına dolanıb gələn‐
dən sonra ən uca minarənin qarşısındakı oturacaqda 3 yol‐
daşımla  əyləşdim.  Səhər  4  radələri  idi. Minarənin  başın‐
dan azan səsi gəlməyə başladı. O səsi atamın səsinə oxşat‐
dım. Atam  səhərlər Quran oxuyurdu,  çox  təsirli  səsi var 
idi. Xəyal məni apardı. Gördüm uzaqdan mənə doğru ağ 
nöqtə gəlir. Gələ‐gələ o nöqtə böyüdü və atamı gördüm. 
Çox  sarsıldım.  Daxilimdən  dəli  bir  hönkürtü  qopdu, 
amma  səssiz‐səmirsiz  içimdə  ağladım.  Sonra  biz  Ərəfata 
getdik, amma qızdırmam qalxdı və bu qızdırma 3 gün tək‐
rarlandı. Həmin vaxt məni xəstəxanaya aparmaq istədilər, 
amma  razılaşmadım. Elə oradaca ehsan payladım, yalnız 
ondan  sonra  qızdırmam  düşdü.  Qayıdandan  sonra  isə 
Balakənə  gedib  orada  –  atamın  məzarı  başında  qurban 
kəsdim”. 
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Heydər Əliyev “Şöhrət” ordenini təqdim edərkən (1999) 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır: “1999‐cu  ildə 60 yaşım 

tamam olurdu. Doğum günümdən 3 gün sonra zəng gəldi 
ki,  saat 20:00‐da “Xəbərlər”ə bax. Televizoru açdım, gör‐
düm  ki,  fərman  oxunur,  elmin  inkişafında,  ölkənin  icti‐
mai‐siyasi  həyatında  fəal  xidmətinə  görə Yaqub Mikayıl 
oğlu Mahmudov “Şöhrət” ordeni  ilə  təltif olunsun. Araş‐
dırdım, məlum oldu ki, Heydər Əliyev o zaman məsələni 
öyrənib, Prezident Aparatında mənim  işimi kənara  atan, 
mənə mane olan adamı çağırıb və tapşırıb ki, Yaqub Mah‐
mudovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqda fərma‐
nı  yaz  gətir.  Bir  daha  əmin  oldum  ki, Vətən,  xalq  üçün 
çəkilən  əmək batmır. Ulu Öndər məni  təltif  edən  zaman 
çıxış elədim. Məni sınmağa qoymadığına, basqı və təzyiq‐
lərə rəğmən, qoruduğuna görə təxminən 18 səhifəlik “Və‐
təndaş etirafı”mı yazıb göndərdim. Diktorlar onu oxuyub 
qurtarana kimi nəfəsləri qaralırdı”. 
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Yaqub Mahmudlu: “...Hələ çox iş görməliyik” //  
“Maarifçi” qəzeti. ‐ 1999. ‐ 3 mart. 
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Vahid Azərbaycanın xəritəsi hökuməti də narahat edib // 
“Azadlıq” qəzeti. ‐ 2001. ‐ 12 sentyabr. 
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Yaqub Mahmudovun “Yeni Müsavat” qəzetinə mü-
sahibəsindən (2 mart, 2009): 

“Mən  5‐ci  sinif  üçün  “Ata  yurdu”  dərsliyini  yazmı‐
şam.  Bu  kitabın  üzərində  Bütöv Azərbaycanın  xəritəsini 
vermişəm. Bundan ötrü “n” qədər notalar verildi. Amma 
Heydər Əliyev faktiki surətdə məni müdafiə elədi. 2002‐ci 
ildə  Şəkidə  çıxışı  zamanı  kütlə  qarşısında dedi  ki, Azər‐
baycanın böyük alimi və tarixçisi Yaqub Mahmudov bur‐
dadır. O zaman Heydər Əliyevin bu qiyməti mənim üçün 
son dərəcədə böyük  əhəmiyyətə malik  idi. Çünki  o vaxt 
Azərbaycanda gündə mənimlə salamlaşan tarixçilər mən‐
dən üzlərini çevirib gedirdilər ki, sənin axırın çatıb. Çünki 
İran  dəfələrlə  nota  verirdi,  Təhsil  Nazirliyinə  etirazlar 
gəlirdi, kitabı gətirib prezidentin  stolunun üstünə qoyur‐
dular.  Heydər  Əliyev  tarixi  həqiqəti  bildiyi  üçün  məni 
müdafiə elədi”. 
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“Ata yurdu” dərsliyi 2003‐cü ildə “İlin dərsliyi” seçilib. 
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Şəki Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı (2002) 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır: “O vaxt Heydər Əliyev 

tribunaya  qalxan  kimi  barmaq  işarəsi  ilə  məni  yuxarı 
çağırdı. Mən ayaq saxladım, yerdə nə qədər hökumət ada‐
mı vardı, balaca tribunaya dırmaşdılar. Birdən Ulu Öndər 
baxıb gördü ki, çağırmadığı adamlar tribunadadır, mən də 
yetim quzu kimi  aşağıda boynubükük dayanmışam. Hə‐
yəcanlı halda məni yenidən çağırdı və kütlə qarşısında bu 
sözləri dedi: “Dediyim kimi, Şəki bizim Azərbaycan mədə‐
niyyətinin, musiqisinin, memarlığının inkişafında çox bö‐
yük  rol oynayıbdır. Amma  bunu da  təmin  edən  insanlar 
olmuşlar. Bu  insanlar həm  tariximizdə, həm də mədəniy‐
yətimizdə  var:  Rəşid  bəy  Əfəndiyev,  Salman  Mümtaz, 
Sabit Rəhman, burada bizimlə bərabər, bir yerdə olan bö‐
yük  şairimiz  Bəxtiyar  Vahabzadə  və  bir  çox  başqaları. 
Şəki  böyük  alimlər  də  yetiribdir.  Onlardan  biri  böyük 
tarixçi, professor Yaqub Mahmudov – o  indi buradadır – 
bu  yaxınlarda  həyatdan  gedən  Yaşar  Qarayev,  bir  çox 
başqa  alimlər  Şəkinin  yetirmələridir”.  Bununla  da  Ulu 
Öndər məni təqib edənlərə qarşı nöqtəsini qoydu. Və mən 
həyatımın ən böyük mükafatını aldım”. 
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Ulu Öndərə “Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti” 
adlı kitabı təqdim edərkən (2002) 
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Yaqub Mahmudovun “Xalq qəzeti”nə müsahibəsin-

dən (24 dekabr, 2020): 
“Şübhəsiz ki, bu gün Ulu Öndərin, şəhidlərimizin ruh‐

ları  şaddır!  Prezident  İlham  Əliyev  Şuşa  azad  olunanda 
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdi, həm hesabat verdi, 
həm də borcunu yerinə yetirdi. Ardınca  Şəhidlər xiyaba‐
nından  Prezidentimizin  Azərbaycan  xalqına  müraciəti 
qələbənin lap yaxında olduğunu göstərdi. O, Ulu Öndərin 
vəsiyyətini yerinə yetirərək, Qarabağı bütünlüklə işğaldan 
azad  etdi!  Beləliklə,  Prezidentimiz  başda  olmaqla  Azər‐
baycan  xalqı  yeni  tarix  yazdı!  Biz  tarixçilər  həmişə  bir 
arzumuzu dəfələrlə bəyan etmişik: “Gün o gün olsun ki, 
sevimli  Prezidentimiz Azərbaycan  tarixinə Qarabağımızı 
azad edən xilaskar Prezident kimi daxil olsun!” Və o gün 
gəldi! Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycan tarixi‐
nə Qarabağı azad edən xilaskar Prezident kimi daxil oldu! 

Bir vətəndaş olaraq, tariximizin tədqiqatçılarından biri 
kimi bu gün mən özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Çox 
ağır bir problemi biz gələcək nəsillərə “yadigar” qoyma‐
dıq. Dünyanın böyük imperiyalar yaradan, yadelliləri də‐
fələrlə ağır məğlubiyyətlərə uğradan xalqı kimi biz şərəfli 
tarixi adımızı ‐ qalib xalq adımızı özümüzə qaytardıq!” 
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Pakistana rəsmi səfər (2005) 
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Xorvatiyaya rəsmi səfər (2005) 
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“Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi” kitabı İslamabadda nəşr 
olunmuşdur // “Azərbaycan” qəzeti. ‐ 2005. ‐ 13 aprel. 
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Yaqub Mahmudovun “Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi” 
kitabı 2005‐ci ildə Pakistanda ingilis və urdu  

dillərində çap olunub. 
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BDU‐nun Tarix fakültəsinin  
Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrası 

 

 
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu 
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Yaqub Mahmudovun AZƏRTAC-a açıqlamasından 

(9 iyun, 2020): “2004‐cü ildə Tarix İnstitutunun rəhbərliyi‐
nə  gələndə  dövlətimizin  başçısı  tərəfindən  qarşımıza  bir 
sıra ciddi məsələlər qoyuldu. Əgər bu gün İrəvan məsələsi 
ilə bağlı konseptual baxışımız varsa, bu, Azərbaycan Pre‐
zidentinin  xidmətidir. Eyni  zamanda,  qarşımıza  qoyulan 
vəzifələr  sırasında  İrəvan, Qarabağ və Naxçıvanın  tarixi‐
nin  yenidən  yazılması,  erməni  vandalizminin  araşdırıl‐
ması var  idi. Bu  elmi problemlər  ətrafında yazılan  silsilə 
əsərlərə görə, Prezident bir Sərəncamla Tarix İnstitutunun 
13  alimini Azərbaycanın Dövlət mükafatına  layiq gördü. 
Bütün  bunlar  onu  göstərir  ki,  ölkə  başçısı  tarix  elminin 
gözəl bilicisidir və ərsəyə gələn elmi araşdırmalar bilava‐
sitə  onun  prinsipial  mövqeyinin  nəticəsidir.  Ulu  öndər 
Heydər Əliyev bu  işləri başlatdı və zamanın  tələbinə uy‐
ğun  olaraq Prezident  İlham  Əliyev  onu  yaradıcılıqla da‐
vam etdirir”. 
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Yaqub Mahmudov xatırlayır: “2009‐cu  ilin yanvarın‐

da Bakı komissarlarının qəbirləri Sahil bağından köçürü‐
lən  zaman  orada  23  cəsədin  qalıqları müəyyən  olunub. 
“26‐lar”ın  arasında Məşədi  Əzizbəyov,  Stepan  Şaumyan 
və Tatevos Əmiryanın yaşı 40‐dan yuxarı olub. Cəsədlər‐
dən  isə yalnız biri 40 yaşından yuxarı  şəxsə məxsus olub 
ki, bu da Məşədi Əzizbəyovun cəsədidir. Məhkəmə Tibb 
Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyi də bunu təsdiq 
edib. S.Şaumyan və T.Əmiryanın cəsədlərinin qalıqları isə 
tapılmayıb. Cəsədi tapılmayan digər 3‐cü şəxs  isə İçərişə‐
hərdə komendantlığa rəhbərlik etmiş və daşnakları silahla 
təmin etməklə məşğul olmuş Arsen Avakyandır”. 
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Bu sənəd  təkzibolunmaz surətdə sübut edir ki, A.Mikoyan 
kimi,  S.Şaumyan  da  “26‐lar”  sırasında  güllələnməyib. Həmin 
sənəddən məlum olur ki, “26 Bakı komissarı”nın güllələnməsin‐
dən (20 sentyabr 1918‐ci il) sonra, yəni 1918‐ci il sentyabrın 20‐
dən oktyabrın 1‐dək 10 gün  ərzində S.Şaumyana Krasnovodsk 
həbsxanasında  qida  verilib. Maraqlıdır  ki,  qida  verilən məh‐
busların  adları  və  soyadlarının  siyahısında  S.Şaumyandan 
sonra adı göstərilən ikinci məhbus A.Mikoyandır. 
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“XX əsrdə türk‐müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları” 
mövzusunda V Beynəlxalq elmi konfransda  

çıxış edərkən (Qusar, 2018) 
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“Azərbaycan və Şərqi Anadolunun türk-müsəlman 
əhalisinin soyqırımı” mövzusunda keçirilən  
II beynəlxalq elmi konfransın iştirakçılarına 

 
Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Sizi səmimi qəlbdən salamlayır və mötəbər elmi  toplantını‐

zın işə başlaması münasibətilə təbrik edirəm. 
İnsanlığa qarşı törədilən cinayətlərin ən ağırı sayılan soyqı‐

rımı probleminin dərindən və hərtərəfli öyrənilməsi mühüm əhə‐
miyyətə  malikdir.  Hər  bir  humanitar  faciənin  elmi  cəhətdən 
araşdırılması  və  tarixi  faktların  dünya  ictimaiyyətinə  dolğun 
şəkildə  çatdırılması həmin hadisəyə obyektiv  siyasi‐hüquqi qiy‐
mətin verilməsinə, günahkarların  layiqli cəzasına çatmasına və 
gələcəkdə belə halların qarşısının alınmasına həlledici təsir gös‐
tərə bilər. 

Azərbaycan xalqı da son yüz  ildə dəfələrlə amansız təcavü‐
zün qurbanı olmuş, qırğınlara, deportasiya və etnik təmizləmələ‐
rə məruz qalmışdır. Konfransın keçirildiyi Quba  şəhərində 8  il 
əvvəl  aşkar  edilmiş kütləvi  insan məzarlığı  erməni millətçiləri‐
nin  XX  əsrin  əvvəllərində  Azərbaycan  və  Şərqi  Anadolunun 
türk‐müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirdiyi sistemli və məq‐
sədyönlü  qətllərin  yalnız  bir  fraqmentidir.  Sovet  hakimiyyəti 
dövründə  bu  cinayətlərin  ört‐basdır  olunması,  tarixçilərin  öz 
elmi‐tədqiqat  işlərini məhdud  ideoloji çərçivələr və yanlış meto‐
dologiya  əsasında  aparmağa  məcbur  edilməsi  erməni  ekspan‐
sionist  şovinizminin daha da güclənməsinə  rəvac vermiş, 23  il 
əvvəl  dünya  ictimaiyyətinin  gözü  qarşısında Xocalı  soyqırımı 
kimi ağır faciənin baş verməsinə zəmin yaratmışdır. Etnik mən‐
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subiyyətə görə törədilmiş bu kütləvi qırğına beynəlxalq birliyin 
vaxtında adekvat münasibət bildirməməsi sonralar planetin baş‐
qa yerlərində,  o  cümlədən Avropanın mərkəzində  soyqırımı  ci‐
nayətlərinin təkrarlanmasına yol açmışdır.  

Qloballaşma proseslərinin geniş vüsət aldığı müasir dövrdə 
xalqlar arasında əlaqələrin güclənməsi universal bəşəri dəyərlərə 
hörmətlə  yanaşmağı  tələb  edir.  Belə  şəraitdə,  Azərbaycanda 
olduğu kimi, humanitar əməkdaşlığın, sivilizasiyalararası dialo‐
qun  və multikulturalizm  ənənələrinin  təşviq  edilməsi, milli  və 
dini tolerantlıq mühitinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ar‐
dıcıl tədbirlərin görülməsi zəruridir. Ona görə də dünyanın mü‐
tərəqqi  qüvvələri,  ictimai,  siyasi,  elm  və mədəniyyət  xadimləri 
soyqırımı cinayətlərinə yol açan etnik, irqi və dini dözümsüzlü‐
yə, düşmənçilik yaradan bütün hallara qarşı qətiyyətlə mübarizə 
aparmalıdırlar. Bu sahədə atılmalı olan ən mühüm addımlardan 
biri də  tarixi yaddaşın  təzələnməsi, uzun  illər gizli  saxlanılan, 
üzərinə  qadağa  qoyulmuş  həqiqətlərin  açılması,  təhrif  edilmiş 
tarixi hadisələrə obyektiv elmi qiymətin verilməsi ola bilər. 

Şübhə yoxdur ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən tədqiqatçı‐
ların  qatıldığı  bu  beynəlxalq  elmi  konfrans maraqlı məruzə  və 
çıxışlarla, problemin ayrı‐ayrı aspektlərinə dair qiymətli faktların 
təqdimatı  ilə  yadda  qalacaqdır.  Əminəm  ki,  gələcək  araşdırma‐
larınız da türk‐müsəlman xalqlarının şanlı keçmişinin faciəli mə‐
qamlarına işıq salmağa və tarixdən ibrət dərsi götürməyə xidmət 
edəcəkdir. Bu nəcib fəaliyyətinizdə Sizə uğurlar arzulayıram. 

 
İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 8 aprel 2015‐ci il. 
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“Azərbaycan və Şərqi Anadolunun türk-müsəlman 

əhalisinin soyqırımı” mövzusunda keçirilən  
III beynəlxalq elmi konfransın iştirakçılarına 

 
Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Sizi səmimi qəlbdən salamlayır və mötəbər elmi  toplantını‐

zın işə başlaması münasibətilə təbrik edirəm. 
Müasir dövrdə  dinc  birgəyaşayış normalarının  təmin  edil‐

məsi, multikulturalizm ideyalarının bərqərar olması bütün bəşə‐
riyyət üçün öz aktuallığını saxlayır. Təəssüf ki, hələ də dünyada 
milli, irqi, dini və digər əlamətlərinə görə insanların terrora mə‐
ruz  qalması,  kütləvi  şəkildə  qırılması  və  deportasiya  edilməsi 
kimi hadisələr baş verir. Yalnız zorakılığa, qanlı  cinayətlərə və 
soyqırımlarına yol açan bütün hallara qarşı hamılıqla mübarizə 
aparılacağı  təqdirdə,  indiki  və  gələcək  nəsilləri  ağır  bəlalardan 
qorumaq mümkündür. 

Tarixin  müxtəlif  mərhələlərində  çətin  sınaqlardan  keçmiş 
Azərbaycan  və  digər  türk‐müsəlman  xalqlarının  üzləşdikləri 
soyqırımı hadisələrinə də obyektiv hüquqi‐siyasi qiymətin veril‐
məsi mühüm vəzifə kimi qarşımızda durur. Soyqırımı aktı təkcə 
onun qurbanlarına qarşı deyil, həm də bütün bəşəriyyət əleyhinə 
törədilmiş ağır cinayət hesab  edilir. Cinayətkarların beynəlxalq 
hüquq normalarına uyğun  olaraq  layiqli  cəzalarına  çatması və 
gələcəkdə belə halların qarşısının alınması üçün ilk növbədə tari‐
xin qanlı səhifələrinin dərindən öyrənilməsi, proseslərin adekvat 
elmi dəyərləndirilməsi zəruridir. Ona görə də müxtəlif ölkələrin 
elm adamlarının səylərinin bu istiqamətdə birləşdirilməsi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. 
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Əminəm  ki, Azərbaycan xalqının  başına gətirilən  amansız 
soyqırımların izlərinin hələ də itmədiyi Şamaxı şəhərində keçiri‐
lən III beynəlxalq elmi konfrans da əvvəlki toplantılar kimi fay‐
dalı olacaq, tarixi gerçəkliyin üzə çıxarılmasına, haqq və ədalətin 
zəfər çalmasına xidmət edəcəkdir. Sizə bu şərəfli işinizdə uğurlar 
arzulayıram. 

 
İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 7 aprel 2016‐cı il. 
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“XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına  

qarşı soyqırımları” mövzusunda keçirilən  
IV beynəlxalq elmi konfransın iştirakçılarına 

 
Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Sizi  soyqırımı  problemlərinə  dair  Azərbaycanda  keçirilən 

növbəti elmi konfransda səmimi qəlbdən salamlayıram. 
Mürəkkəb geosiyasi proseslərin getdiyi indiki vaxtda sülh və 

sabitliyin təmin olunması tərəqqipərvər bəşəriyyəti narahat edən 
ən  mühüm  məsələlərdən  biridir.  Təəssüflə  qeyd  etməliyik  ki, 
dünyada  dinc  birgəyaşayış  normalarının  pozulmasına  rəvac 
verən  ksenofobiya,  ekstremizm,  dini  ayrı‐seçkilik  və  terrorizm 
kimi hallar getdikcə artır. Qlobal  təhlükəsizliyə zərbə vuran bu 
cür  qorxulu meyillər  hərbi  toqquşmaların  yaranmasına, mədə‐
niyyət  abidələrinin  dağıdılmasına,  günahsız  insanların  kütləvi 
şəkildə qətlə yetirilməsinə və mənəvi aşınmaya səbəb olur. 

Konfransın  keçirildiyi  Lənkəran  şəhərinin  sakinləri  də, 
ölkəmizin  digər  regionlarında  olduğu  kimi,  hələ  1918‐1919‐cu 
illərdə  erməni‐daşnak  quldur  dəstələrinin  törətdiyi  qırğınların 
ağrı‐acısını  öz  üzərində  yaxından  hiss  etmişlər.  Tarixin  çətin 
sınaqlarından mətanətlə çıxaraq Azərbaycan dövlətinə sədaqəti, 
xalqımızın milli‐mənəvi  dəyərlərinə  bağlılığı  ilə  həmişə  qürur 
duyan  cənub  bölgəsindəki  vətəndaşlarımız  respublikamızın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə fəal iştirak 
etmiş, bu yolda çoxsaylı şəhidlər vermişlər. 

Zəngin multikultural dəyərlərə, tolerantlıq ənənələrinə ma‐
lik  olan Azərbaycan dünyada  sülhün və  təhlükəsizliyin  carçısı 
kimi çıxış  edir,  irqi, milli və dini ayrı‐seçkiliyə qarşı prinsipial 
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mövqe  tutur. Deportasiya,  etnik  təmizləmə və kütləvi qırğınla‐
rın sarsıntılarını tarixi yaddaşında yaşadan xalqımız bu ilin fev‐
ral ayında müasir dövrün ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xo‐
calı  soyqırımının  25‐ci  ildönümünü  dərin  hüznlə  qeyd  etdi. 
Şübhə yoxdur ki, soyqırımında birbaşa əli olan şəxslərin hələ də 
beynəlxalq hüquqi normalara uyğun olaraq  layiqli şəkildə cəza‐
landırılmaması  onları  yeni  qanlı  əməllərə,  hərbi  təcavüzkarlıq 
niyyətlərini  davam  etdirməyə  şirnikləndirir.  Buna  görə  də  in‐
sanlıq  əleyhinə  cinayətlərə  obyektiv  hüquqi‐siyasi  qiymətin 
verilməsinə, günahkarların ədalət məhkəməsi önünə çıxarılması‐
na nail olmaq üçün tarixi gerçəkliyin geniş elmi araşdırılması və 
nəticələrin  dünya  ictimaiyyətinə  çatdırılması  olduqca  vacibdir. 
İnanıram ki, bu mötəbər  toplantıdakı müzakirələr,  əvvəlki  elmi 
məclislərdə  olduğu  kimi,  acı  həqiqətlərin müfəssəl  şəkildə  işıq‐
landırılmasına və soyqırımı törədənlərin tarix qarşısında müha‐
kimə olunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Bu şərəfli və məsuliy‐
yətli işinizdə sizə yeni nailiyyətlər arzulayıram. 

 
İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı, 21 aprel 2017‐ci il. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim: 94 

 
“XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına  

qarşı soyqırımları” mövzusunda  
V beynəlxalq elmi konfransın iştirakçılarına 

 
Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Sizi ürəkdən salamlayır, soyqırımı problemlərinə həsr olun‐

muş beynəlxalq elmi konfransın işinə uğurlar arzulayıram. 
Bu günlər xalqımıza qarşı 1918‐ci  ildə millətçi erməni‐daş‐

nak və bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən  törədilmiş soyqırımı‐
nın 100  illiyinə  təsadüf edir. Həmin dövrdə ölkəmizin müxtəlif 
regionlarını bürümüş milli‐dini zəmində kütləvi qətl və talanlar 
konfransın təşkil olunduğu Qusar ərazisində də xüsusi amansız‐
lıqla  həyata  keçirilmişdir. Çoxmillətli  və  çoxkonfessiyalı Azər‐
baycan cəmiyyəti tarix boyu xalqımızın məruz qaldığı etnik tə‐
mizləmə, deportasiya, terror və soyqırımı aktlarının ağrı‐acısını 
unutmur, verdiyi qurbanların xatirəsini daim uca tutur. 

Hazırda  dünyada  sülh  və  əmin‐amanlığa  qarşı  təhdidlərin 
artması xalqların dinc birgəyaşayışına və qarşılıqlı faydalı əmək‐
daşlığına  ciddi  təhlükə  yaradır.  Təəssüf  ki, milli,  irqi  və  dini 
ayrı‐seçkilikdən doğan ekstremist fəaliyyət və terror müasir döv‐
rün acı reallığına çevrilmişdir. Beynəlxalq birliyin planetimizin 
müxtəlif guşələrində cərəyan edən qanlı münaqişələrə və kütləvi 
zorakılıq hallarına ikili standartlar prizmasından yanaşması hə‐
min dəhşətli bəlaların qarşısının alınması yolunda böyük maneə 
yaradır. 

Dünyanı qanlı  faciələrdən, dağıdıcı qüvvələrin qeyri‐insani 
əməllərindən qorumaq üçün bütün etnik təmizləmə və soyqırımı 
hadisələrinin obyektiv hüquqi və  siyasi qiymətləndirilməsi mü‐
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hüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də tarixin qaranlıq səhifələ‐
rinin  dərindən  araşdırılması,  gerçək  fakt  və  dəlillərə  söykənən 
həqiqətlərin  aşkara  çıxarılaraq,  geniş  ictimaiyyətə  çatdırılması 
ədalətli qərarların qəbul olunmasında vacib rol oynaya bilər. 

İnanıram ki, bugünkü konfransda aparılan səmərəli müzaki‐
rələr  soyqırımların  tədqiqi  sahəsində  formalaşmış müsbət  elmi 
ənənələri  davam  etdirəcək,  dünya  alimlərinin  sanballı  əsərləri‐
nin  işıq üzü görməsinə təkan verəcəkdir. Bu şərəfli və məsuliy‐
yətli işinizdə hər birinizə uğurlar arzulayıram. 

 
İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 25 aprel 2018‐ci il. 
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Dövlət Mükafatının təqdimetmə mərasimi (2012) 
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“Qarabağ:  real  tarix,  faktlar,  sənədlər”  kitabı  7  dildə  ‐ 
Azərbaycan, türk, rus, ingilis, ərəb, fransız və alman dillərində 
çap olunub. Bu kitab 2005‐ci ildə Moskvada keçirilən II Beynəl‐
xalq “Kitab sənəti” müsabiqəsinin qalibi olub, 2012‐ci  ildə  isə 
Dövlət Mükafatına layiq görülüb. 
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“Şuşa‐Pənahabad” kitabı (Bakı, 2012) 



Ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim: 100 
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“Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər” kitabı beynəlxalq 
müsabiqədə qalib gəldi // “Azərbaycan” qəzeti. ‐ 2005.  

‐ 31 avqust. 
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“İrəvan xanlığı: Rusiya  işğalı və ermənilərin  Şimali Azər‐
baycan torpaqlarına köçürülməsi” kitabı 9 dildə ‐ Azərbaycan, 
türk, ingilis, rus, rumın, italyan, ərəb, ispan və alman dillərində 
çap olunub. Bu kitab 2010‐cu  ildə “Humay” milli mükafatına, 
2012‐ci ildə isə Dövlət Mükafatına layiq görülüb. 
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“Naxçıvan: tarixi və abidələri” kitabı (Azərbaycan və ingilis 
dillərində) 2012‐ci ildə Dövlət Mükafatına layiq görülüb. 
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Yaqub Mahmudovun “Öyrənilməmiş səhifələr”  
kitabı 1972 və 2020‐ci illərdə nəşr olunub. 
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Yaqub Mahmudovun “Səyyahlar Azərbaycana gəlir”  
kitabı Azərbaycan (1977 və 2020) və ingilis (2020)  

dillərində nəşr olunub. 
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Yaqub Mahmudovun “Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan” kitabı 2 
dəfə ‐ 1985 və 2012‐ci illərdə çap olunub. 
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Yaqub Mahmudovun Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə həsr 
olunmuş “Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa öl‐
kələri  ilə qarşılıqlı  əlaqələri  (XV  əsrin  II yarısı‐XVII  əsrin  əv‐
vəlləri)” kitabı Moskva Dövlət Universiteti “Orta əsrlər tarixi” 
kafedrasının qərarı ilə 1991‐ci ildə çap olunub. 
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Yaqub  Mahmudovun  “Azərbaycan  diplomatiyası”  kitabı 
Azərbaycan, türk, rus, ingilis və italyan dillərində nəşr olunub. 
Nəşrdə yazılır ki, Çaldıran döyüşündə (1514) türk dünyası, bü‐
tövlükdə islam aləmi ağır məğlubiyyətə uğradı. Bu qardaş qır‐
ğını bütün əvvəlki fəlakətlərdən fərqli olaraq Qərb müstəmləkə‐
çilərinin Şərqdə möhkəmlənməkdə olduğu dövrə təsadüf edirdi. 
Bu  mənada  Çaldıran  döyüşü  türk‐islam  dünyasının  tarixi 
faciəsi, Qərb müstəmləkəçilərinin  isə  strateji  qələbəsi  idi.  Bu 
döyüş Azərbaycan və Türkiyə üçün tarixin ibrət dərsidir. 



Ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim: 110 

 
 

Yaqub Mahmudovun “Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev 
şəxsiyyəti” kitabı (Bakı, 2002) 
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Yaqub Mahmudovun “Heydər Əliyev ideyalarının  
zəfər yürüşü” kitabı Azərbaycan, rus və ukrain dillərində  

nəşr olunub. 
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“Heydər Əliyev” ikicildliyi ulu öndər Heydər Əliyevin 
dövlətçilik fəaliyyətinin akademik səviyyədə araşdırılması 

yolunda ilk təşəbbüsdür. 
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Yaqub Mahmudovun “İlham Əliyev və Azərbaycan tarix elmi” 
kitabı (Bakı, 2014) 



Ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim: 114 

Prezident İlham Əliyevin AMEA-nın 70 illik yubile-
yinə həsr olunmuş ümumi yığıncaqdakı nitqindən (9 no-
yabr, 2015): 

“Çox şadam ki, mənim tövsiyəmlə İrəvan xanlığı haq‐
qında çox sanballı elmi əsər yaradılıb, bir neçə xarici dilə 
tərcümə  edilibdir. Bu  əsərlər  faktlar,  həqiqətlər üzərində 
yaradılır. 

Hesab edirəm, vaxt gəlib çatıb ki, müstəqillik dövrünə 
həsr  edilən  sanballı  elmi  əsər də  yaradılsın. Gələn  il  biz 
müstəqilliyimizin 25 illiyini qeyd edəcəyik. Hesab edirəm 
ki, o vaxta qədər əgər belə sanballı elmi  əsər yaradılarsa, 
bayramımıza çox yaxşı töhfə ola bilər”. 

 

 
 

Beş kitabdan ibarət “Azərbaycan Respublikasının tarixi” 
ikicildliyi Azərbaycanın müstəqillik dövrü tarixinin akademik 

səviyyədə araşdırılması yolunda ilk təşəbbüsdür. 
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Yaqub Mahmudovun “1918‐1920‐ci illərdə Azərbaycanın türk‐
müsəlman əhalisinin soyqırımı” kitabı rus, ingilis, gürcü və 

polyak dillərində nəşr olunub. 
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Yaqub Mahmudovun “Real tarix və “Böyük Ermənistan” 
uydurması” kitabı 11 dildə ‐ Azərbaycan, türk, rus,  
ingilis, gürcü, ərəb, fars, alman, ispan, fransız və  

ibri dillərində çap olunub. 
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Yaqub Mahmudovun “Saxtakarların yalançı elmi, yaxud 
ermənisayağı “tarix” kitabı Azərbaycan, rus, ingilis və gürcü 

dillərində çap olunub. 
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İkicildlik “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  
Ensiklopediyası” (Bakı, 2014) 
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Yaqub Mahmudovun mediaya açıqlamasından (2 

yanvar, 2018): 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası”nın 

baş redaktoruyam. Mənə təsir ola bilərdi,  istiqamət verilə 
bilərdi.  Bunlar  olmayıb  və  biz  buna  yol  da  verməmişik. 
Açıb məqalələrin həcminə də baxa bilərsiniz. Onların ha‐
mısını bir‐bir əlimdən keçirmişəm. Qoymamışam ora yad 
barmaq  dəysin,  kimisə  kiçiltsinlər,  kimisə  qaldırsınlar. 
Cümhuriyyət haqda  ən ötkəm  fikirləri ulu öndər Heydər 
Əliyev söyləyib, adlarını çəkərək deyib. Hər il Respublika 
Günü qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev Cümhuriyyətə 
xüsusi qiymət verir.  İstiqlal Bəyannaməsinə abidə qoyul‐
du.  Rəsulzadə  Cümhuriyyətin  banilərindən  biridir,  bu 
rolu  onun  əlindən  heç  kim  ala  bilməz.  Topçubaşovun 
rolunu da kiçiltməyə heç kəsin haqqı yoxdur”. 
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Yaqub Mahmudovun “Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi”  
5 dildə ‐ Azərbaycan, rus, ingilis, urdu və ukrain 

 dillərində nəşr olunub. 
kitabı
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İlk “Azərbaycan Tarixi Atlası” (Bakı, 2007).  
Atlasın xüsusi məzmunu Yaqub Mahmudovun rəhbərliyi  

və redaktəsi ilə işlənilib. 
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 Yaqub Mahmudovun “Azərbaycan xalqının İrəvan və 

ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa 
olunmalıdır” kitabı (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) 
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 “Azərbaycan Tarixi Xəritələrdə”  (Bakı, 2022)atlası
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Yaqub Mahmudovun 15 cildlik “Seçilmiş əsərləri” 
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Yaqub Mahmudov 2019‐cu ildə Türk Dünyası Araşdırmaları 
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. 

 
 
 
 
 
 
 



YAQUB MAHMUDOV 127

 
 
 
 

 
 

Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademi‐
yası 2019‐cu ildə Yaqub Mahmudovu türk dünyası elminə ver‐
diyi böyük töhfələrə görə “Beynəlxalq Qızıl Ulduz” medalı  ilə 
təltif edib. Bu medala  türk dünyasının çox məşhur  insanları – 
Süleyman  Dəmirəl,  Rauf  Denktaş,  Çingiz  Aytmatov,  İhsan 
Doğramacı və başqaları layiq görülüblər. 
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Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq  
Elmlər Akademiyası 2019‐cu ildə Yaqub Mahmudovu  
türk dünyası elmi və təhsilindəki böyük xidmətlərinə  
görə Beynəlxalq Atatürk Mükafatı ilə təltif edib. 
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Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq  
Elmlər Akademiyası 2020‐ci ildə Yaqub Mahmudovu  
2019‐cu ildəki uğurlarına görə “Türk dünyasında  
ilin elm adamı” Beynəlxalq mükafatı ilə təltif edib. 
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Beynəlxalq Sokrat Komitəsi 2012‐ci ildə Yaqub Mahmudo‐
vu dünya elminə verdiyi töhfələrə görə “Elmdə ad” (“The Name 
in Science”)  fəxri titulu və “Dünya elminə töhfə”  (“For contri‐
bution to world science”) medalı ilə təltif edib. Bununla da, o, 
XXI əsrin məşhur elm adamlarının siyahısına daxil edilib. 
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Yaqub Mahmudov 2019‐cu ildə müasir cəmiyyətdəki peşə 
nailiyyətlərinə görə Böyük Britaniyanın Oksford Akademik 
Birliyinin fəxri professoru adına (“Honorary Professor of the 

Academic Union, Oxford, UK”) layiq görülüb. 
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Millətlərin Birləşmiş İctimai Təltif Şurası  
(UN Council for Public Awards ‐ UNCOPA) 2019‐cu ildə  
Yaqub Mahmudovu dünya elmi və təhsilindəki xidmətlərinə 

görə “Sülh səfiri” fəxri titulu ilə təltif edib. 
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Millətlərin Birləşmiş İctimai Təltif Şurası (UN Council for 
Public Awards ‐ UNCOPA) 2019‐cu ildə Yaqub Mahmudovu 
dünya elmi və təhsilindəki xidmətlərinə görə “Avropa xidmət” 

ordeni ilə təltif edib. 
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Millətlərin Birləşmiş İctimai Təltif Şurası (UN Council for 
Public Awards ‐ UNCOPA) 2020‐ci ildə Yaqub Mahmudovu 
dünya elmi və təhsilindəki xidmətlərinə görə “Avropa lideri 

ulduzu” ordeni ilə təltif edib. 
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Yaqub Mahmudov 2020‐ci ildə Avropa Təbiət Elmləri 
Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. 
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Avropa Təbiət Elmləri Akademiyası 2020‐ci ildə Yaqub 
Mahmudovu elmi tədqiqatlardakı xüsusi xidmətlərinə görə 

“Qotfrid Vilhelm Leybnits” medalı ilə təltif edib. 
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Millətlərin Birləşmiş İctimai Təltif Şurası  
(UN Council for Public Awards ‐ UNCOPA) 2021‐ci ildə  
Yaqub Mahmudovu dünya tarix elmindəki xidmətlərinə  

görə “Lider” ordeni ilə təltif edib. 
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Millətlərin Birləşmiş İctimai Təltif Şurası (UN Council for 
Public Awards ‐ UNCOPA) 2021‐ci ildə Yaqub Mahmudovu 
elm və təhsildəki xidmətlərinə görə “XXI əsrin lider şəxsiyyəti” 

Beynəlxalq mükafatı ilə təltif edib. 
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Yaqub Mahmudov 2021‐ci ildə Azərbaycan‐İtaliya əlaqələri 
tarixinin araşdırılmasına verdiyi töhfələrə görə İtaliyanın 

Bonifasiana Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. 
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Yaqub Mahmudov 2022‐ci ildə İtaliyanın Beynəlxalq İqtisadi 
və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. 
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Avropa Təbiət Elmləri Akademiyası 2022‐ci ildə Yaqub 
Mahmudovu dünya elmi və təhsilindəki xidmətlərinə görə 

“Fəxri Legion” ordeni ilə təltif edib. 
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Yaqub Mahmudov jurnalistlərlə 
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Yaqub Mahmudova həsr olunan ilk biblioqrafiya (tərtibçi‐
lər:  N.Məmmədova,  M.Mirzəyev,  N.Məhərrəmov,  V.Musayev) 
1998‐ci ildə çap olunub. Bu biblioqrafiya 2012 və 2019‐cu illərdə 
təkmilləşdirilərək,  yenidən  nəşr  olunub  (2‐ci  və  3‐cü  nəşrlərin 
tərtibçiləri: Əmin Əfəndiyev və Zakirə Əliyeva). Biblioqrafiya‐
nın 3‐cü nəşri  tarixçi‐alimin  ilk qələm  təcrübəsindən başlaya‐
raq  2018‐ci  ilə qədər  işıq üzü  görmüş  əsərlərini  (monoqrafiya, 
kitab, kitabça, dərslik, məqalə, çıxış, müsahibə və s.) əhatə edir. 
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Tarixçi‐alim  Yeganə  Gözəlovanın  “Tarix  elmində  Yaqub 
Mahmudov məktəbi” kitabı (Bakı, 2013). Bu kitab Yaqub Mah‐
mudovun 75 illiyinə həsr olunub və orada onun yaratdığı elmi 
məktəb və bu məktəbin Azərbaycan  tarix  elmində yeri və  rolu 
araşdırılıb. 
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Tarixçi‐alim Güntəkin Nəcəflinin tərtib etdiyi “Şərəfli öm‐
rün bir səhifəsi: Tarix fakültəsi (1986‐1990)” kitabı (Bakı, 2019). 
Bu kitab Yaqub Mahmudovun 80 illiyinə həsr olunub və orada 
1986‐1990‐cı  illərdə  BDU‐nun  Tarix  fakültəsində  təhsil  alan 
tələbələrin xatirələri öz əksini tapıb. 
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Tarix üzrə fəlsəfə doktoru İradə Əliyeva və filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru Zakirə Əliyevanın tərtib etdikləri “Yaqub Mah‐
mudovun  tarixçilər  məktəbi”  toplusu  (Bakı,  2019).  Bu  toplu 
Yaqub  Mahmudovun  80  illiyinə  həsr  olunub  və  orada  onun 
yetirmələri haqqında ətraflı məlumat verilib. 
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Tarixçi‐alim Nazim Məmmədovun  
“Akademik Yaqub Mahmudov elmi yaradıcılığında  

Qarabağ mövzusu” kitabı (Bakı, 2018) 
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Tanınmış jurnalist Lətif Şamxalın (Mustafayev)  
“Azərbaycan naminə: jurnalistin tarixçi ilə söhbəti”  

kitabı (Bakı, 2017)  
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. 

Tarixçi‐alim Nazim Məmmədovun “Akademik Yaqub 
Mahmudov irsində Qarabağda ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı törətdikləri soyqırımları tarixi” kitabı (Bakı, 2021) 
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Tarix üzrə fəlsəfə doktoru İradə Əliyeva və filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru Zakirə Əliyevanın tərtib etdikləri “Tanıdığımız 
və  tanımadığımız  Yaqub  Mahmudov”  kitabı  (Bakı,  2019). 
Kitaba Milli Məclisin deputatları,  görkəmli alimlər,  tanınmış 
jurnalistlər  və  başqalarının  Yaqub  Mahmudov  haqqında 
məqalələri, xatirələri daxil edilib. 
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“Azərbaycan  Televiziya  və  Radio  Verilişləri”  Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin  istehsalı  olan  “Tarixin  izi  ilə... Yaqub 
Mahmudov” sənədli televiziya filmi (2011). Siyasi portret jan‐
rında çəkilmiş bu ekran əsəri Yaqub Mahmudovun həyatı, elmi 
və ictimai fəaliyyətinə həsr olunub. Çəkilişlər Şəki, Balakən və 
Bakıda  aparılıb.  Filmin  ssenari  müəllifi  Yaqub  Əlioğlu,  re‐
jissoru Murad Muradov, operatoru isə Mətləb Yaqubovdur. 

 
 
 
 



Ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim: 152 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ailəsi ilə birlikdə (Aşağı cərgə: sağdan sola – 
Yaqub Mahmudov, həyat yoldaşı Almaz Mahmudova və gəlini 
Nigar Mahmudova. Yuxarı cərgə: sağdan sola – böyük qızı 
Aynur Mahmudova, kiçik qızı Gülnur Mahmud, kürəkəni 

Elmar Bağırov, nəvəsi Sara Xatun Mahmudova  
və oğlu Turxan Mahmudov.) 
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Almaz Mahmudova  ‐ BDU‐nun Mexanika‐riyaziyyat 
fakültəsini bitirib. Azərbaycan Ensiklopediyasında redak‐
tor  və  Bakının  bir  neçə məktəbində  riyaziyyat müəllimi 
işləyib. 

Turxan Mahmudov ‐ Rusiya Dövlət Tibb Universiteti‐
ni  (indiki N.İ.Piroqov  adına  Rusiya Milli  Tədqiqat  Tibb 
Universiteti),  İngiltərənin  Nottingem  Universitetini  və 
London  İqtisadiyyat  və  Siyasi  Elmlər Məktəbini  bitirib. 
Rusiyada və MDB ölkələrində qlobal  şirkətlərin bölmələ‐
rində işləyib. Hazırda strategiya, marketinq və kommuni‐
kasiya üzrə məsləhətçidir. 

Aynur Mahmudova ‐ ADPU‐nun Məktəbəqədər peda‐
qogika və psixologiya  fakültəsini bitirib. Hazırda ADPU‐
nun Məktəbəqədər  təhsil  fakültəsində müəllim vəzifəsin‐
də çalışır. 

Gülnur Mahmud  ‐ BDU‐nun Şərqşünaslıq  fakültəsini 
və ADU‐nun  İngilis‐fransız dilləri fakültəsini bitirib. Filo‐
logiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Hazırda BDU‐nun Şərqşü‐
naslıq fakültəsində dosent vəzifəsində çalışır. 

Elmar Bağırov  ‐  BDU‐nun  Şərqşünaslıq  fakültəsini, 
daha sonra Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq 
fakültəsini bitirib. Tarix üzrə  fəlsəfə doktorudur. Hazırda 
BMT‐nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığında hüquq şöbə‐
sinin müdiri vəzifəsində çalışır (Türkiyə, Ankara). 

Nigar Mahmudova ‐ Moskva Dövlət Universitetini və 
Nottingem Universitetini bitirib. Qlobal şirkətlərin baş və 
regional bölmələrinin  rəhbərliyində  çalışıb. Hazırda bey‐
nəlxalq şirkətlərin direktorlar şurasının üzvüdür. 
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Oğlu Turxan 
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Böyük qızı Aynur 
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Kiçik qızı Gülnur 
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Turxan ailəsi ilə (Aşağı cərgə: qayınatası Arif Ağakişiyev. 
Yuxarı cərgə: sağdan sola – həyat yoldaşı Nigar Mahmudova, 

Turxan Mahmudov, qızları – Nailə Əliyeva və  
Sara Xatun Mahmudova.) 

 
Arif Ağakişiyev  ‐  Diplomatdır.  1965‐1971‐ci  illərdə 

Şuşa  rayon  partiya  komitəsinin  birinci  katibi  və  uzun 
müddət SSRİ Xarici İşlər Nazirliyində işləyib. 

Nailə Əliyeva ‐ Moskva Dövlət Universitetini (MDU), 
MDU‐nun  Ali  Biznes  Məktəbini  və  Belçikadakı  Vlerick 
Biznes Məktəbini  bitirib. Hazırda  qlobal  şirkətdə marke‐
tinq sahəsində çalışır. 

Sara Xatun Mahmudova  ‐  İngiltərədəki  Sevenoaks 
Məktəbinin beynəlxalq bakalavr proqramını bitirib. Hazır‐
da  London  Universitet  Kollecində  (University  College 
London – UCL) neyroelm ixtisası üzrə təhsil alır. 
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Gülnur oğulları ilə (Aşağı cərgə: sağdan sola –  
Xaqan Bağırov, Yaqub Bağırov və Alp Arslan Bağırov.  

Yuxarı cərgə: Gülnur Mahmud.) 
 
Xaqan Bağırov ‐ Türkiyədəki Bilkent Beynəlxalq Mək‐

təbinin  beynəlxalq  bakalavr  proqramını  bitirib.  Hazırda 
Mançester Universitetinin Elm və mühəndislik fakültəsin‐
də təhsil alır. 

Alp Arslan Bağırov  ‐ Türkiyədəki Bilkent Beynəlxalq 
Məktəbində beynəlxalq bakalavr proqramı üzrə təhsil alır. 

Yaqub Bağırov ‐ Məktəblidir. 
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Şərqşünas qızı ilə Misirdə 
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Nəvələri Xaqan və Sara Xatunla 
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Əminə anası ilə. Əminə Yaqub Mahmudovun nəticəsidir. 
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Mənbə və ədəbiyyat 

 
Akademik: Azərbaycanın XX əsr tarixinin əlli ildən çox 

bir dövrü dahi Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə sıx bağlıdır // 
Azertag.az. ‐ 2020. ‐ 13 iyul. 

Akademik Yaqub Mahmudovun şəxsi arxivi. 
Azərbaycan Milli Kitabxanasında saxlanılan materiallar. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  rəsmi  internet 

saytı (https://president.az/). 
Bakı  Dövlət  Universitetinin  rəsmi  internet  saytı 

(http://bsu.edu.az/). 
Nazim  Məmmədov.  Akademik  Yaqub  Mahmudov 

elmi  yaradıcılığında Qarabağ mövzusu.  Bakı,  “Avropa”, 
2018. 

Nazim Məmmədov. Akademik Yaqub Mahmudov  ir‐
sində  Qarabağda  ermənilərin  azərbaycanlılara  qarşı 
törətdikləri soyqırımları tarixi. Bakı, “Avropa”, 2021. 
Şərəfli  ömrün bir  səhifəsi: Tarix  fakültəsi  (1986‐1990). 

Bakı, “Turxan” NPB, 2019. 
Tanıdığımız  və  tanımadığımız  Yaqub  Mahmudov. 

Bakı, “Turxan” NPB, 2019. 
 Təhsil Qanununun əzablı yolu // “Azərbaycan” qəzeti. 

‐ 1992. ‐ 18 dekabr. 
 Yaqub Mahmudlu.  Seçilmiş  əsərləri.  15  cilddə.  Bakı, 

2011‐2019. 
 Yaqub Mahmudov: Azərbaycanın müstəqilliyi yolun‐

da  Heydər  Əliyevin  tarixi  xidmətləri  danılmazdır  // 
Azertag.az. ‐ 2019. ‐ 15 noyabr. 
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 Yaqub  Mahmudov:  “Bacım  meşədə  keçindi...”  // 
Lent.az. ‐ 2009. ‐ 21 oktyabr. 
 Yaqub  Mahmudovun  tarixçilər  məktəbi.  Bakı, 

“Turxan” NPB, 2019. 
 Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudlu  (Mahmudov). Biblio‐

qrafiya. Bakı, “Altay”, 1998. 
 Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudlu  (Mahmudov). Biblio‐

qrafiya. Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənilmiş 2‐ci nəşri. 
Bakı, “Təhsil”, 2012. 
 Yaqub  Mikayıl  oğlu  Mahmudlu  (Mahmudov).  Bib‐

lioqrafiya.  Təkmilləşdirilmiş  və  yenidən  işlənilmiş  3‐cü 
nəşri. Bakı, “Turxan” NPB, 2019. 
 Yeganə  Gözəlova.  Tarix  elmində  Yaqub Mahmudov 

məktəbi. Bakı, “Təhsil”, 2013. 
Ziyad Əmrahov, Samir İsmayılov. Bakı Dövlət Univer‐

sitetinin tarixi. Bakı, “Elm və təhsil”, 2019. 
 Лятиф  Шамхал.  Во  имя  Азербайджана.  Беседы 

журналиста  с  историком.  Cборник  интервью  журна‐
листа  Лятифа  Шамхала  с  академиком  Ягубом  Мах‐
мудовым. Баку, ИПО Турхан, 2017. 
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